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Inleiding
Uit naam van Plaatselijk Belang Akkrum Nes is aan iSwipe gevraagd een leefbaarheidsonderzoek uit
te voeren. Zij wil graag horen hoe de inwoners van Akkrum Nes de toekomst van het dorp voor zich
zien. Dit rapport is een weergave van de resultaten van dit onderzoek. De onderzoeker bedankt het
bestuur van de vereniging en Aize Wijnstra voor het gewenste vertrouwen.
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Hoofdstuk 1: Voorinformatie onderzoek
1.1 Introductie Plaatselijk Belang Akkrum Nes
Doel
De huidige dorpsvisie van Akkrum Nes loopt in 2020 af. Vanuit het bestuur was er daarom de vraag
aan iSwipe om bezig te gaan met het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. Door middel van een
‘leefbaarheidsonderzoek’ poogt het bestuur meer informatie te verkrijgen van de bewoners van
Akkrum Nes over hoe de toekomst van Akkrum Nes eruit moet zien. Deze wordt verwerkt in een
nieuwe dorpsvisie.
Positie
Plaatselijk Belang Akkrum/Nes e.o. is een vereniging van vrijwilligers, die zich inzet voor het
algemene belang van bewoners van Akkrum & Nes e.o. en stelt zich ten doel om het woon-, leef- en
werkklimaat binnen de dorpsgrenzen te bevorderen, voor zover dit in haar vermogen ligt. Hierbij zijn
wij onafhankelijk van de politieke partijen of andere groeperingen.
Plaatselijk Belang is het aanspreekpunt van de gemeente (B en W, commissies en raad), provincie en
andere organisaties. Plaatselijk Belang Akkrum/Nes houdt zich bezig met vele zaken die onze
bewoners en dorp bezighouden. Denk hierbij aan: veiligheid, leefbaarheid, sport, recreatie,
voorzieningen, jeugd- en ouderenbeleid, dorpsvernieuwing, en verkeersveiligheid. Het gaat ons als
bewoners allemaal aan wat er in het dorp gebeurt. Een zo groot mogelijk draagvlak in het dorp is dan
ook ons uitgangspunt.
De vereniging is bijna 65 jaar actief. In het midden van de twintigste eeuw waren de verschillende
besturen van de vereniging vooral actief in het verwerven van de noodzakelijke voorzieningen.
Het bestuur is nu voornamelijk bezig de voorzieningen die onze voorgangers hebben verworven te
behouden of te verbeteren. In het kader van dualistisch bestuur, waarbij burgers meer bij de politiek
worden betrokken, kiezen de gemeentelijke bestuurders ervoor de communicatie onder andere via
‘Dorpsbelangen’ te laten verlopen. De gemeenten krijgen steeds meer taken uit te voeren. Het
Plaatselijk Belang Akkrum Nes acht het noodzakelijk dat men actief blijft om een vinger aan de pols
te houden.
Plaatselijk Belang Akkrum en Nes is een klankbord voor alle inwoners van Akkrum en Nes bij o.a. de
gemeente Heerenveen. Dit doen zij door het beleggen en bijwonen van vergaderingen en/of
bijeenkomsten, het inspreken en doen van aanbevelingen in diverse projecten en plannen.
Bestuur
Het bestuur komt eenmaal per maand bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen worden zaken
behandeld die actueel zijn. De bestuursleden beoordelen of er op een zaak actie ondernomen dient
te worden. Ook hebben wij regelmatig en structureel contact met de gemeente Heerenveen en
andere belanghebbenden.
Ook gaan de bestuursleden naar bijeenkomsten over projecten in Akkrum, Nes e.o., zoals
bijvoorbeeld informatieavonden rondom de ontwikkeling van de brede school, de bouw van
appartementen op de Rabobanklocatie of de herinrichting van de wijk Sinnebuorren. Daarnaast
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maakt het bestuur de gemeente attent op zaken die spelen in de dorpen Akkrum en Nes. U kunt als
inwoner of lid ook zaken op de agenda zetten.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Aize Wijnstra
Contact: voorzitter@akkrum-nes.nl
Aanspreekpunt voor pers, gemeente,
provincie, wijkbeheer etc,
Lid klankbordgroep Randweg
Werkgroep JB-Plein
WCAN, Doarpswurk
Mede-beheerder FB
Secretaris
Geeske Schaap
Contact: secretariaat@akkrum-nes.nl
Correspondentie
Lid werkgroep JB-plein
Beheerder FB
Penningmeester
Grietje Balsma
Contact: penningmeester@akkrum-nes.nl
Ledenadministratie
Lidmaatschap en contributie
De contributie van Plaatselijk Belang Akkrum Nes is slechts €10,00 per jaar, als er tenminste een
machtiging getekend wordt. Per huisadres kunnen meerdere personen lid worden, want het gaat om
een persoonlijk lidmaatschap. De minimumleeftijd om je aan te melden is 18 jaar. Bij interesse kun je
je aanmelden via de volgende link:
http://www.akkrum-nes.nl/createsite/basis/reactiepop.asp?b_id=31320

1.2 Ontwikkelen vragenlijst
Het plaatselijk Belang Akkrum volgt na vorig onderzoek de dorpsvisie die tot 2020 geldig is. Gezien
deze dus bijna aan het einde is van haar termijn, kwam er de behoefte om een nieuwe dorpsvisie te
ontwikkelen. Om deze te ontwikkelen is deze vraag uitgezet bij iSwipe. iSwipe heeft ervaring met het
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uitvoeren van leefbaarheidsonderzoeken en zo is de inventarisatie gestart. Er is een aantal keer
afgesproken met zowel de gemeente Heerenveen, als het Plaatselijk Belang zelf om suggesties mee
te nemen in het ontwikkelen van de vragenlijst.

Uit de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen die spelen in het dorp naar voren. Akkrum
was benieuwd naar wat de inwoners willen met Akkrum Nes en de mooie omgeving. In deze visie
staat omschreven hoe wij (het dorp zelf) het liefst onze woonomgeving zien, nu en over ruim vijftien
jaar. Plaatselijk Belang wil nu (2019) toetsen of deze visie onveranderd is gebleven, of er wensen
behaald zijn of juist extra aandacht behoeven. Vandaar de ontwikkeling van deze vragenlijst. Er is
gekozen om dit te doen met een kwantitatief onderzoek. Een aantal belangrijke punten moesten
terugkomen in de vragenlijst:
-

Visie op wonen (huidig aanbod/woningen/behoefte peiling woningen)
Visie op werken en ondernemen (werkgelegenheid/bedrijvigheid/aanbod winkels)
Visie op recreatie voor toeristen en dorpsbewoners (toevoegen aan recreatie/huidige
recreatie/evenementen/uitstraling Akkrum Nes)
Visie op infrastructuur (bereikbaarheid via fiets, auto, water en middels openbaar
vervoer/verkeer/fietspaden/internet/trottoir)
Visie op landschap (hoeveelheid groen/onderhoud groen/duurzame
maatregelen/mogelijkheden meer vergroenen)
Visie op voorzieningen (zorg/sport/kinderen/jongeren/ouderen/verbeteringen)
Visie op kunst en cultuur (kunstwandelroute/cultuuraanbod/nieuw multifunctioneel
centrum)
Anonimiteit
Verschillen in belang bij verschillende leeftijdsgroepen
Verbeteringen woonomgeving
Komende 10 jaar verbeteringen
Mooiste plek van Akkrum Nes
Minst mooie plek van Akkrum Nes
Tips Plaatselijk Belang Akkrum Nes

1.3 Samenvatting Dorpsvisie Plaatselijk Belang Akkrum Nes (2011-2020)
Doelen
- Het verwoorden van het gezamenlijke verhaal van de dorpen
- Kader voor gesprekken met de gemeente Heerenveen
- Richting geven aan de discussie over het beleid en de financiën
Visie op wonen
In 2010 woonden er in Akkrum 3404 mensen en in Nes 1095. Akkrum is een actief dorp en beschikt
over de volgende voorzieningen:
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•
•
•
•
•
•

Gevarieerd winkelbestand
Horeca
Hotels
Sportverenigingen
Brede school
NS-station

Akkrum is een recreatief dorp als gevolg van het vaarwater dat door het dorp stroomt. Daarnaast
loopt de Staande mast-route door Akkrum en vind je er een jachthaven, De Drijfveer, en het
recreatiedorp “Tusken de Marren”. Er zijn bloeiende verenigingen zoals sport-, toneel-, en
muziekverenigingen. Ook is er een levende PKN-kerk (Terptsjerke) in het midden van het dorp. In het
dorp vinden jaarlijks veel activiteiten plaats, zoals: De Fryske dei, Slingeraap, Mastklimmen en de
Shantydag.
Het pand waar voorheen de Rabobank in gevestigd was, wordt omgetoverd tot vijf appartementen
en een commerciële ruimte. In de zomer van 2016 is de randweg geopend. Dit is een grote
verbetering voor de doorstroming in het centrum van het dorp. De openbare ruimte is groen en
wordt goed onderhouden. De stoepen worden slechts één keer in september gecontroleerd en
eventueel onderhouden. Voor het toerisme is het beter dit nog een keer in juni te doen. Er wordt
volop gebouwd aan de Sinnebuorren en de UT-wei. Hier worden verschillende woontypes
gerealiseerd voor zowel huur als koop.
Wensen
•
•
•
•
•
•

Schoonmaak-dag uitbouwen en promoten
Bloembakken verfraaien
Nieuwe bankjes plaatsen hier en daar, of vervangen
Wandelnet afronden
Trottoirs goed begaanbaar maken
De kade tot een promenade maken

Visie op recreatie en toerisme
Recreatiedorp ‘Tusken de Marren’, het vakantiepark en jachthaven ‘Drijfveer’ ontwikkelen zich goed.
Een strandje daar zou een leuke aanvulling zijn. Er is een brandstofvoorziening in de jachthaven, er
zijn verschillende oplaadpunten en er is een passantenhaven met douches, toiletten en een
voetbalveldje.
De Tsjerkebleek is het centrum van het dorp. Er worden nu plannen gemaakt om deze te verfraaien.
De voormalige watertoren is een hotel geworden waarin twee luxe kamers gevestigd zijn. Vanuit de
kamers heeft men een erg fraai uitzicht. Het oude klooster bij Nes is weer zichtbaar gemaakt.
Visie op veiligheid
De nieuwe randweg is een grote vooruitgang wat betreft de veiligheid. Bij de ‘brede School’ zijn nog
vaak opstoppingen. De plannen om tegenover de ‘brede school’ een tankstation te vestigen vallen
niet goed bij Plaatselijk Belang en de scholen.
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Bij de kruising van Kanadeeskestrjitte/Himdyk/Lange Miente is nu een zebrapad aangebracht op het
wegdek. Aan de kleine rotonde bij de Algemene Begraafplaats wordt gewerkt en voor de stoepen ligt
er een plan. Plaatselijk Belang is in gesprek met de gemeente over nieuwe bushokjes bij de haltes in
het dorp.
Visie op zorgvoorzieningen
In het dorp zijn de volgende zorgvoorzieningen gevestigd:
•
•
•
•
•

Dokterspraktijk
Tandarts
Apotheek
Verloskundigenpraktijk
Mienskipssintrum Leppehiem (verzorgingshuis)

Mienskipssintrum Leppehiem speelt een belangrijke rol voor ouderen. Er wordt zwemles gegeven en
je kunt aanschuiven voor een diner. Inmiddels zijn er verschillende instanties ontstaan die
thuiswonende ouderen ondersteunen. Er is ook een bibliotheek in het dorp. Hier worden
verschillende activiteiten gehouden. Ook zijn er verschillende vormen van naschoolse opvang. In het
dorp leeft de wens om een cursus voor het handelen met een AED aan te bieden.
Visie op voorzieningen jongeren
Er komt een mooie speelplaats op het Juf Boeremaplein. Verder zijn er in het dorp kleine
speelplaatsen voor jonge kinderen. Er is een pannakooi bij de Brede School, hier kan iedereen
gebruik van maken. Voor jongeren zijn er te weinig voorzieningen. Hiervoor ligt er het plan om het
jongerenhonk uit te bouwen.
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksontwerp
2.1 Onderzoeksmethode en instrument
Bij het onderzoek is er gebruik gemaakt van een vragenlijst. De vragenlijst bestaat voor een deel uit
gesloten vragen en voor een deel uit open vragen. Door de vragenlijst te anonimiseren, worden er
eerlijke antwoorden verwacht waardoor de betrouwbaarheid zal stijgen. Hierdoor wordt er een
kader gecreëerd voor de toekomst van Akkrum Nes.
Een surveyonderzoek is een gestructureerde dataverzamelingsmethode. De vraagstelling staat van
tevoren vast en de ondervraagde kan kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden. De antwoorden
die de respondenten geven vormen het fundament voor de dataset die de onderzoeker gaat
gebruiken bij de kwantitatieve analyse (Verhoeven, 2010).
iSwipe heeft zelf een vragenlijst ontwikkeld naar aanleiding van alle informatie uit het vorige
hoofdstuk. Ook heeft Tjerk Kooistra een aantal overleggen gevolgd, zowel met de gemeente
Heerenveen, als met het Plaatselijk Belang zelf. Dit om zodoende nauw betrokken te zijn bij wat zij
terug willen zien in de vragenlijst. Dit leefbaarheidsonderzoek bestaat uit gesloten vragen en open
vragen. De gesloten vragen zijn er om een bepaalde mening en mate te peilen bij de inwoners van
Nieuwleusen. De open vragen geven meer richting naar de oplossing van bepaalde problemen en de
waarom van de gesloten vragen.

2.2 Onderzoeksdoelgroep
Doelgroep van het leefbaarheidsonderzoek zijn de inwoners van het dorp Akkrum en Nes en het
buitengebied. De leeftijdscategorie die werd aangehouden is vanaf 10 jaar tot en met de hogere
leeftijden. Hier is bewust voor gekozen, omdat Akkrum Nes ook van de jeugd wil weten wat zij
belangrijk vinden in het dorp. Er is een extra onderzoek aan toegevoegd van een dame die een
toevoeging gedaan heeft aan dit onderzoek. Het dorp Akkrum heeft ongeveer 3364 inwoners en Nes
heeft ongeveer 1062 inwoners. Doel is om hier 10% van te kunnen enquêteren.
Er is gekozen een online vragenlijst in te zetten om zo de gehele doelgroep te kunnen gebruiken. De
inwoners van Akkrum Nes konden hun mailadres opgeven en zij worden ook op de hoogte gehouden
van de resultaten van dit onderzoek.
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksresultaten
3.1 Uitvoering onderzoek
In begin april was de aftrap van de vragenlijst en werd deze online uitgezet. Vanuit Plaatselijk Belang
is dit opgenomen in de nieuwsbrief die zij altijd versturen naar hun leden. Daarnaast zijn de website
Akkrum.net en andere belangrijke pagina’s gevraagd of zij dit ook wilden delen binnen hun netwerk
en op hun site. Ook werden er verschillende facebookgroepen uit Akkrum benaderd en gevraagd of
zij de enquête van Plaatselijk Belang Akkrum wilden delen. Daarnaast is er een wervingsdag
georganiseerd bij Reuzedei, te Akkrum op 1 juni. Hier heeft iSwipe samen met het Plaatselijk Belang
gezorgd voor 175 hardcopy ingevulde vragenlijsten. Het doel was om in totaal 450 ingevulde
vragenlijsten te ontvangen, dit houdt in dat ongeveer 10% van de inwoners heeft deelgenomen aan
de enquête. Uiteindelijk is dit doel behaald op donderdag 28 juni met maar liefst 491 ingevulde
vragenlijsten.

3.2 Respons onderzoek
Tabel 3.2.1: Respons onderzoek
Gevraagde
respondenten

Ingevulde vragenlijsten

600

491

Tabel 3.2.2: % Man/Vrouw
Geslacht

%

Man

42,6

Vrouw

57,4

Totaal

100

Tabel 3.2.3: % lid van Plaatselijk Belang Akkrum Nes
Lid van PB?

%

Aantal

Ja

50,8

220

Nee

49,2

213

Totaal

100%

433
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Tabel 3.2.4: %Woonachtig in Akkrum/Nes/Buitengebied
Waar woont u?

%

Aantal

Akkrum

72,1

346

Nes

20,6

99

Buitengebied

7,3

35

Totaal

100

480

Tabel 3.2.5: Wat is uw gezinssamenstelling?
Gezinssamenstelling

%

Alleenstaand zonder
thuiswonende
kinderen

7,9

Alleenstaand met
thuiswonende
kinderen

3,7

Samenwonend zonder
thuiswonende
kinderen

11,8

Samenwonend met
thuiswonende
kinderen

15,3

Getrouwd zonder
thuiswonende
kinderen

23,8

Getrouwd met
thuiswonende
kinderen

26,9

Thuiswonend bij
ouders

10,6

Totaal

100
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Tabel 3.2.6: In wat voor type woning woont u?
Soort Woning

%

Eengezinswoning in rij

19,1

Twee onder één kap

32,1

Vrijstaande woning

45,1

Seniorenwoning

0,4

Appartement/kamer/overige

3,3

Totaal

100

Tabel 3.2.7: Woont u in een koopwoning of in een huurwoning?
Beschrijving van toepassing

%

Koopwoning

88,4

Huurwoning

11,6

Totaal

100
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Figuur 3.2.1: Leeftijdsklassen Leefbaarheidsonderzoek 2019

Figuur 3.2.2: Leeftijdsklasse vergeleken met soort woning
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Figuur 3.2.3: Leeftijdsklasse vergeleken met woningtype (koop/huur)

Er zijn uiteindelijk ongeveer 600 respondenten uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen en hiervan
zijn er 491 ingevuld. Van de ingevulde vragenlijsten is ongeveer 57% vrouw en 43 % man. Ongeveer
de helft van de respondenten is lid van Plaatselijk Belang Akkrum Nes. Ruim de meerderheid (70%)
woont in Akkrum, 20% in Nes en ongeveer 10% in het buitengebied van Akkrum Nes. In Akkrum Nes
bestaat de gezinssamenstelling voor meer dan de helft van de respondenten uit getrouwde mensen,
met of zonder thuiswonende kinderen (ongeveer 50%). De meeste Akkrummers en Nessers wonen in
een vrijstaand huis (45%). Daarnaast woont ruim 32% in een ‘twee onder één kap huis’.
Zoals je in grafiek 2 ziet, is er met betrekking tot de leeftijdsklassen en de woning waarin zij wonen.
Nog een opvallend iets. Zo blijkt, dat van de groep 60+, de meeste nog in een vrijstaande woning
wonen. Daar is een verschuiving te verwachten naar meer seniorenwoningen of rijtjeshuizen. Ook
wonen in alle leeftijdsgroepen de meeste mensen in een koopwoning. In iets mindere mate de
leeftijdsgroep, ‘tot en met 30 jaar’ en de groep ’60 jaar en ouder’.
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3.3 Resultaten onderzoek
3.3.1 Wonen
In dit thema worden vragen gesteld over het wonen in Akkrum Nes. Er zullen een aantal gesloten
vragen behandeld worden en tenslotte ook twee open vragen. Daarna zullen de resultaten worden
vergeleken met de doelgroepen.
Tabel 3.3.1.1: Gemiddelde score op thema ‘Wonen’
Vraag thema Wonen

Gemiddelde

Wat vindt u van het aanbod aan woningen in Akkrum Nes e.o.?

2,77

Wat vindt u van het aanbod van woningen voor starters in Akkrum
Nes?

2,07

Wat vindt u van de doorstroommogelijkheden in Akkrum Nes?

2,55

Wat vindt u van het aanbod aan senior geschikte woningen in
Akkrum Nes?

2,36

Wat vindt u van het aanbod aan huurwoningen in Akkrum Nes?

2,30

*1= zeer slecht, 2=slecht, 3=goed en 4=zeer goed
In de bovenstaande tabel staan de gemiddelde scores van de verschillende vragen over het thema
wonen. Een opvallende score is het gemiddelde van het aanbod van woningen voor starters in
Akkrum Nes. Men vindt dat het aanbod voor starterswoningen in Akkrum Nes slecht is. Ook is het
aanbod aan seniorenwoningen onder het gemiddelde. Hieruit kun je opmaken dat Akkrum Nes ook
minder tevreden is over het aanbod van seniorenwoningen. Ten slotte is Akkrum Nes wel relatief
meer tevreden over het algemene aanbod van woningen. Deze score (2,77) neigt naar goed.
In het onderstaande cirkeldiagram is de vraag ‘Wat vindt u van het aanbod aan woningen in Akkrum
Nes’ weergegeven. Zoals in de tabel hierboven is het gemiddelde vrij neutraal (2,77). Ongeveer 70%
vindt het met name goed en zeer goed. De inwoners zijn minder te spreken over het aanbod voor
starters in Akkrum Nes. Maar liefst 75% vindt dit slecht tot zeer slecht. Wat betreft
doorstroommogelijkheden is de mening overwegend positief, iets meer dan 50% is hier tevreden tot
zeer tevreden over. Over het aanbod van senior geschikte woningen is men over het algemeen ook
niet tevreden. Maar liefst 61% vindt dit slecht tot zeer slecht. Dit geldt tenslotte ook voor het aanbod
aan huurwoningen. Hier vindt ook 60% het aanbod van huurwoningen slecht tot zeer slecht.
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Figuur 3.3.1.1: Wat vindt u van het aanbod aan woningen in Akkrum Nes e.o.?

15

Figuur 3.3.1.2: Wat vindt u van het aanbod van woningen voor starters in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.1.3: Wat vindt u van de doorstroommogelijkheden in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.1.4: Wat vindt u van het aanbod van senior geschikte woningen in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.1.5: Wat vindt u van het aanbod aan huurwoningen in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.1.6: Wat vindt u van het aanbod van woningen vs. waar woont u?
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Figuur 3.3.1.7: Wat vindt u van de doorstroommogelijkheden in Akkrum Nes op basis van de
leeftijdsklassen.

In figuur 6 komt naar voren dat met name het buitengebied wat minder tevreden is over het aanbod
van woningen in Akkrum Nes. Zoals je met name ziet in figuur 7 is dat de groep ’46 tm 59 jaar’ en de
groep ’60 jaar en ouder’ minder tevreden zijn over de doorstroommogelijkheden, dan de twee
jongere groepen.
In figuur 8 komt naar voren dat bij de inwoners van Akkrum Nes die met name in een
ééngezinswoning en twee onder één kap, het wonen een slechte doorstroming betreft, aangezien
hier een redelijk hoog percentage aangeeft dat de doorstroom na een vrijstaande woning slecht is.
Bij de inwoners van Akkrum Nes die in een appartement/kamer of overige wonen is het opvallend
dat er een redelijk deel de doorstroming zeer slecht vindt ten opzichte van andere soorten woningen.
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Figuur 3.3.1.8: In wat voor soort woning woont u vs. Doorstroommogelijkheden
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Figuur 3.3.1.9: Wat vindt u van het aanbod van woningen voor starters vs. leeftijdsklasse
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Figuur 3.3.1.10: Wat vindt u van het aanbod van woningen voor starters in Akkrum Nes vs. Waar
woont u?

De groep die het minst tevreden is met betrekking tot het aanbod van woningen voor starters zijn de
inwoners die woonachtig zijn in Akkrum. In Nes en het buitengebied zijn ze hier ook minder tevreden
over, maar verhoudingsgewijs in Akkrum het meest.
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Figuur 3.3.1.11: Wat vindt u van het aanbod van senior geschikte woningen in Akkrum Nes vs.
Leeftijdsklasse

In de figuur hierboven is het seniorenwoningen aanbod in vergelijking getrokken met de
leeftijdsklasse van onder andere ’60 jaar en ouder’. Uit deze grafiek blijkt dat 75% van de groep ’60
jaar en ouder’ het aanbod aan seniorenwoningen slecht tot zeer slecht vindt.
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Figuur 3.3.1.12: Categorie wonen vs. Leeftijdsklasse

In figuur 10 staan alle vragen m.b.t. het thema wonen. De verticale lijn in de grafiek geeft het totale
gemiddelde van het thema weer. Alle leeftijdsklassen scoren lager op het algemene gemiddelde als
je kijkt naar het aanbod van woningen voor starters. Daarnaast valt hier ook op dat de groep ’60 jaar
en ouder’ ook sterk onder het gemiddelde komt als het gaat om seniorenwoningen. Zij vinden dus
dat het aanbod van woningen voor met name hun doelgroep beter kan. Dit valt ook terug te zien bij
het aanbod aan huurwoningen. Hier zijn alle groepen niet tevreden over, maar de groep ’60 jaar en
ouder’ ligt wel boven het gemiddelde.
In dit thema komen ook twee open vragen naar voren. Zo luidt de eerste open vraag:
Welk type woning zou u meer terug willen zien in Akkrum Nes?
De meeste Akkrummers en Nessers willen (betaalbare) huurwoningen terugzien, met maar liefst
15%. Daarnaast is er ook vraag naar (betaalbare) starterswoningen (14%), seniorenwoningen (12%).
In iets mindere mate vrijstaande (10%), twee onder één kap (7%) en appartementen (5,4%)
Tenslotte werd er in de vragenlijst gevraagd wat de reden was dat de respondenten in Akkrum Nes
zijn gaan wonen. Uit tabel 3 blijkt dat de centrale ligging en bereikbaarheid de belangrijkste reden is
om te wonen in Akkrum. Akkrum heeft goede verbindingen via openbaar vervoer, een eigen
treinstation en je zit dicht bij de A32. Een goede tweede is het dorp Akkrum Nes zelf. Er wordt louter
positief gesproken en de inwoners vinden Akkrum een actief en prettig dorp. Hierop volgden
voorzieningen, geboren en getogen, waterrijke omgeving en werk genoemd als belangrijke redenen
om te wonen in Akkrum Nes.
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Tabel 3.3.1.2: Antwoorden open vraag 1 thema ‘wonen’
Welk type woning zou u meer Aantal
willen terugzien in het dorp
Akkrum Nes?
Huurwoningen (sociaal)
41
Koopwoningen starters
39
Seniorenwoningen
33
Betaalbare en goedkope
31
woningen
Vrijstaande woning
29
Twee onder één kap
20
Appartementen
15
Levensloopbestendige
13
woningen
Overig
57

Percentage van totaal (278)

15%
14%
12%
11%
10%
7%
5,3%
4,7%
21%

Ook genoemd, maar in mindere mate:
- Woningen aan het water
- Eéngezinswoningen (rijtjeshuizen)
- Tiny Houses
- Bungalows
- Duurzame woningen
- Nieuwbouwplan/hof
Tabel 3.3.1.3: Antwoorden open vraag 2 thema ‘wonen’
Wat is de reden dat u in
Aantal
Akkrum Nes woont?
Centrale ligging en
131
bereikbaarheid (OV/A32/NS)
Gezellig, actief en mooi dorp
110
Voorzieningen
66
Geboren en getogen
57
Boot en waterrijke omgeving
47
Werk
38
Ook genoemd, maar in mindere mate:
- Familie
- Vrienden
- Activiteiten
- Prettige woonomgeving
- Rust & Ruimte
- Per toeval
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Percentage van totaal (537)
24%
20%
12%
11%
9%
7%

3.3.2 Werken
Tabel 3.3.2.1: Gemiddelde score op het thema werken*
Vragen thema Werken

Gemiddelde

1.Wat vindt u van de arbeidsmarkt in Akkrum Nes?

2,72

2. Wat vindt u van het aanbod aan ruimte voor bedrijvigheid in
Akkrum Nes?

3,10

3. Wat vindt u van de faciliteiten voor bedrijvigheid in Akkrum Nes?

3,11

4. Wat vindt u van het aanbod aan winkels in Akkrum Nes?

3,13

*1= zeer slecht, 2=slecht, 3=goed en 4=zeer goed
In tabel 1 staan de gemiddelde scores op de vragen van het thema ‘werken’. Zoals je ziet vallen de
vragen 2, 3 en 4 in het spectrum ‘goed’. Gemiddeld gezien is men tevreden wat betreft de ruimte en
faciliteiten voor bedrijvigheid en over het aanbod van winkels. Wel ziet Akkrum Nes verbetering bij
de arbeidsmarkt van Akkrum Nes. Deze scoort nog wel 2,72, maar ze zijn hier duidelijk minder
tevreden over, dan de andere thema’s.
In figuur 1 is in een cirkeldiagram de meningen weergegeven van Akkrum over de arbeidsmarkt in
Akkrum Nes. Bijna 68% vindt deze arbeidsmarkt goed tot zeer goed. Wel is er toch nog meer dan
30%, dat de arbeidsmarkt slecht vindt. Over de ruimte en de faciliteiten voor bedrijvigheid zijn de
inwoners van Akkrum louter tevreden, namelijk 89% vindt het aanbod aan ruimte voor bedrijvigheid
goed tot zeer goed. Ook vindt Akkrum dat de faciliteiten voor bedrijvigheid in Akkrum goed (90%).
Tenslotte is men ook tevreden over het winkelaanbod in Akkrum Nes, namelijk 88% vindt dit goed tot
zeer goed.
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Figuur 3.3.2.1: Wat vindt u van de arbeidsmarkt in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.2.2: Wat vindt u van het aanbod aan ruimte voor bedrijvigheid in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.2.3: Wat vindt u van de faciliteiten voor bedrijvigheid in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.2.4: Wat vindt u van het aanbod van winkels in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.2.5: Wat vindt u van de arbeidsmarkt in Akkrum Nes vs. Waar woont u?

Zoals je in de grafiek hierboven ziet, is men over het algemeen gematigd positief over de
arbeidsmarkt in Akkrum Nes. Wel komt er vanuit Nes het sterkste geluid naar voren, dat de
arbeidsmarkt in Akkrum Nes wel beter kan. Hier geeft 32% aan dat dit slecht is en 7% dat het zeer
slecht is.
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Figuur 3.3.2.6: Gemiddelde vragen thema werken vs. leeftijdsklasse in jaren

Het gemiddelde van het thema werken is 3,02, wat een redelijk hoog gemiddelde is. De groep ’31
t/m 45 jaar’ is gemiddeld gezien het minst tevreden over de arbeidsmarkt. De leeftijdsgroep ‘t/m 30’
scoort gemiddeld gezien ook onder het gemiddelde van het winkelaanbod in Akkrum Nes. Ook is
deze doelgroep iets minder tevreden over de ruimte voor bedrijvigheid in Akkrum Nes.
Aan het eind van dit thema is ook een open vraag toegevoegd, ‘Wat zou u anders willen zien qua
werkgelegenheid en vestigingsmogelijkheden in Akkrum Nes?’ Hieronder staan de antwoorden
weergegeven.
In onderstaande tabel is met name te zien, dat behoud van de winkels in Akkrum Nes belangrijk
wordt geacht. Hier mag meer diversiteit in komen, maar ook zijn er winkels welkom in Akkrum Nes.
Daarnaast vindt met dat het bedrijventerrein ontwikkeld mag blijven worden, maar wel gericht op
behoud van de bedrijven die er nu zijn. Ook wordt er specifiek genoemd dat er meer concurrentie
mag komen voor de huidige supermarkt, ook gezien die prijzen. Tenslotte wordt een flexontmoetingsplek/broedplaats voor startende ondernemers en ZZP’ers aanbevolen.

Tabel 3.3.2.2: Antwoorden open vraag thema ‘werken’
Wat zou u anders willen zien
Aantal
qua werkgelegenheid en
vestigingsmogelijkheden ?
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Percentage van totaal (98)

Meer winkels en hier ook
19
diversiteit in aanbrengen
Ontwikkelen bedrijventerrein 15
gericht op behoud en
uitbreiding bedrijven
Supermarkt
13
Broedplaats/plek voor ZZP’ers 9
en startende ondernemers
Ook genoemd, maar in mindere mate:

19%
15%

13%
9%

- Minder woningen in hoofdstraat i.p.v. winkels
- Kringloopwinkel
- Centrum voor faciliteiten (Doarpskeamer)
- Meer innovatieve en duurzame initiatieven
- Creatieve hub
- Cultureel centrum
- Dam beton
- Drogist/Speelgoedzaak/blokker
- Gezondheidscentrum
- Meer horeca (Met in de avonduren meer voor jongeren)
- Recreatie
- Vacaturesite op akkrum.net
- Werkgelegenheid voor mensen zonder diploma/doelgroep
- Meer parkeerplaatsen
- Meer parttimebanen
- Minder industrie

3.3.3 Recreatie en toerisme
Tabel 3.3.3.1: Gemiddelde thema ‘Recreatie voor toeristen en dorpsbewoners’
Vragen thema Recreatie/Toerisme
Gemiddelde
1.Wat vindt u van het huidige recreatie en toerisme in Akkrum Nes?

3,25

2. Wat vindt u van de activiteiten/evenementen (in de zomer) in
Akkrum Nes?

3,63

3. Wat vindt u van de hoeveelheid dorpsommetjes in Akkrum Nes?

2,76

Als we naar de gemiddeldes kijken, kun je stellen, dat Akkrum Nes de huidige recreatie en toerisme
goed vindt. De activiteiten en evenementen in het dorp scoren gemiddeld zelfs iets hoger. Relatief
gezien zijn zij iets minder tevreden over de hoeveelheid dorpsommetjes in Akkrum Nes. Kijken we
specifiek via een cirkeldiagram naar de eerste vraag zie je dat 94% procent van de inwoners van
Akkrum Nes het huidige recreatie en toerisme goed tot zeer goed vindt! Dit is een duidelijke richting
die de inwoners aangeven.
De inwoners van Akkrum Nes zijn ook erg tevreden over de activiteiten in het dorp. Maar liefst 99%
vindt dit goed tot zeer goed. Over de dorpsommetjes zijn de inwoners overwegend positief, echter is
er nog wel 34% die de hoeveelheid dorpsommetjes slecht tot zeer slecht vindt.
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Figuur 3.3.3.1: Wat vindt u van de huidige recreatie en toerisme in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.3.2: Wat vindt u van de activiteiten/evenementen in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.3.3: Wat vindt u van de hoeveelheid dorpsommetjes in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.3.4: Thema vragen Recreatie/Toerisme vs. Leeftijdsklasse

Zoals je in de grafiek hierboven zijn de verschillende leeftijdsgroepen over het algemeen content met
de huidige recreatie en toerisme in Akkrum Nes. Qua leeftijden zijn er verder niet echt opvallende
resultaten.
Tabel 3.3.3.2: Antwoorden open vraag ‘Wat zou u als inwoner toevoegen aan jouw dorp ter
recreatie?
Wat zou u toevoegen aan
Aantal
Percentage van totaal (218)
recreatie/toerisme in Akkrum
Nes?
Wandelroutes(dorpsommetjes) 51
23%
ook in buitengebied
Zwemstrandje
38
17%
Hondenuitlaat plaats/gebied
20
9%
Slecht weer accommodatie
15
7%
(zwembad)
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Meer aanlegplaatsen

9

4%

Overig:
- Speeltuinen (i.c.m. buitenfitness)
- Autoluw centrum
- Danscafé/club/uitgaansgelegenheid
- Haventje in centrum
- Kinderboerderij
- Meer groen
- Park
In tabel 2 staat weergegeven wat de inwoners graag terug willen zien in het dorp als het gaat om
recreatie en toerisme. De meningen zijn wisselend, maar wel sterk vertegenwoordigt. Zo zien de
Akkrummers en Nessers graag meer wandelroutes/dorpsommetjes in Akkrum, maar juist ook in het
buitengebied. Daarnaast ook veel vertegenwoordigd is de behoefte aan een zwemstrandje aan het
water. Daarna wordt ook in iets mindere mate genoemd een hondenuitlaat plaats, een slecht weer
accommodatie en tenslotte meer aanlegplaatsen.
In tabel drie zie je terug dat de Akkrummers en Nessers de entree van het dorp graag verbeterd
willen zien. Voorbeelden die genoemd worden: bij de spoorovergang, NS-station, Feansterdyk,
Stringen en via het water, Dam Beton). Daarnaast vinden ze dat de uitstraling van het centrum beter
mag. Meer verfraaien door bijvoorbeeld meer groen, en het opknappen van gevels en oude panden.
Ook wordt er genoemd dat er meer behoefte is aan groen, zowel bomen, perken, natuur, als het
onderhoud ervan, ook bij huurhuizen en de desbetreffende tuinen. Verder vindt men het centrum
qua verkeer erg druk en zien zij een autoluw centrum zeker zitten.
Tabel 3.3.3.3: Antwoorden open vraag ‘Wat kan er beter aan de uitstraling van het dorp Akkrum Nes?
Wat kan er beter aan de
Aantal
Percentage van totaal (123)
uitstraling van het dorp
Akkrum Nes?
Entree/Binnenkomst van het
22
18%
dorp (op verschillende
plekken)
Uitstraling in
20
16%
dorpskern/centrum kan beter
Meer groen
17
14%
Autoluw centrum
15
12%
Uitstraling is prima
10
8%
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3.3.4 Infrastructuur
Tabel 3.3.4.1: Gemiddelde score op het thema Infrastructuur*
Vraag thema Infrastructuur

Gemiddelde

Wat vindt u van de handhaving van snelheidsregels in Akkrum Nes
e.o.?

2,43

Wat vindt u van de
bereikbaarheid met de AUTO in
de volgende dorpen:

Akkrum

3,34

Nes

3,28

Wat vindt u van de
bereikbaarheid met de FIETS in
de volgende dorpen?

Akkrum

3,48

Nes

3,47

Wat vindt u van de
bereikbaarheid via water in de
volgende dorpen?

Akkrum

3,38

Nes

3,37

Wat vindt u van de
bereikbaarheid middels
openbaar vervoer naar Akkrum

3,17

Wat vindt u van de
internetverbinding in uw
woonomgeving?

3,03

Wat vindt u van de
parkeervoorzieningen in:

Akkrum centrum

2,78

Carpool/Snelweg

3,19

Uw woonbuurt

2,83

Wat vindt u van de kwaliteit van
het trottoir/de stoep in Akkrum
Nes e.o.?

2,63

*1= zeer slecht, 2=slecht, 3=goed en 4=zeer goed
Zoals te zien in tabel 1, zijn de Akkrummers en Nessers gemiddeld tevreden over de bereikbaarheid
met de auto, fiets en via het water. Over de handhaving van de snelheidsregels in Akkrum Nes zijn de
Akkrummers en Nessers gemiddeld niet tevreden. Verder in mindere mate is Akkrum te spreken over
de parkeervoorzieningen in het centrum en over de kwaliteit van de stoepen in Akkrum Nes e.o.
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Figuur 3.3.4.1: Wat vindt u van de handhaving van snelheidsregels in Akkrum Nes e.o.?

Een verdeelde mening met betrekking tot de snelheidsregels. Zo vindt 37% van de Akkrummers en
Nessers dit slecht en daarnaast maar liefst 15% zeer slecht. Dit onderwerp verdient dus absoluut de
aandacht. In figuur 2 geven de Akkrummers en Nessers aan dat zij over het algemeen (57% goed en
39% zeer goed) de bereikbaarheid met de auto naar Akkrum goed vinden. Ditzelfde geldt voor Nes
(60% goed en 34% zeer goed). Over de bereikbaarheid naar de dorpen Akkrum en Nes met de fiets,
zijn ze meer tevreden dan over de auto. Het percentage zeer goed ligt hoger als bij de bereikbaarheid
met de auto.
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Figuur 3.3.4.2: Wat vindt u van de bereikbaarheid met de AUTO in: - Akkrum
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Figuur 3.3.4.3: Wat vindt u van de bereikbaarheid met de AUTO in: – Nes
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Figuur 3.3.4.5: Wat vindt u van de bereikbaarheid met de FIETS in: – Akkrum
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Figuur 3.3.4.6: Wat vindt u van de bereikbaarheid met de FIETS in: – Nes
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Figuur 3.3.4.7: Wat vindt u van de bereikbaarheid via water in: - Akkrum

47

Figuur 3.3.4.8: Wat vindt u van de bereikbaarheid via water in: - Nes

In de bovenstaande figuren staat weergegeven wat Akkrum en Nes vindt van de bereikbaarheid via
water naar Akkrum en Nes. Men is over beide dorpen erg te spreken.
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Figuur 3.3.4.9: Wat vindt u van de bereikbaarheid middels openbaar vervoer naar Akkrum Nes?

De inwoners van Akkrum en Nes zijn in zekere mate ook tevreden over de bereikbaarheid middels
openbaar vervoer. In totaal vindt 86% van de inwoners dit goed tot zeer goed.
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Figuur 3.3.4.10: Wat vindt u van de internetverbinding in uw woonomgeving?

Het dorp is redelijk tevreden over de internetverbinding in hun woonomgeving. Toch is er nog bijna
20% die het slecht tot zeer slecht vindt. Dit geluid komt met name weg bij de doelgroep ‘ t/m 30 jaar’
en de groep ’31 t/m 45 jaar’.
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Figuur 3.3.4.11: Wat vindt u van de internetverbinding in uw woonomgeving? Vs. leeftijdsklasse
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Figuur 3.3.4.12: Wat vindt u van de internetverbinding in uw woonomgeving? Vs. Waar woont u?

Uit deze grafiek blijkt, dat met name de het buitengebied niet zo tevreden is over de kwaliteit van de
internetverbinding, met maar liefst 50% van de inwoners die uit het buitengebied komen. In Akkrum
is volgens deze grafiek nog de beste internetverbinding, in Nes zit ook een deel ontevreden
internetgebruikers. Met betrekking tot de parkeervoorzieningen in het centrum Akkrum is er ook
verdeeldheid. Wel is het zo dat de meerderheid hier nog tevreden over is, maar ook 30% dit slecht
vindt en tenslotte 5% dit zeer slecht vindt. Het parkeren in Akkrum centrum verdient dus wel de
aandacht. Daarentegen zijn de inwoners van Akkrum Nes wel meer te spreken over de
parkeervoorzieningen bij de A32 snelweg/carpoolplaats. De meeste inwoners (65% goed en 28% zeer
goed) vinden dat dit prima geregeld is. Met name de inwoners van Akkrum zijn minder tevreden over
de parkeervoorzieningen in hun woonbuurt. Waar ze in het buitengebied erg tevreden zijn, vinden
35% van de Akkrummers dit slecht tot zeer slecht. Bij Nes is dit 16% dat de parkeervoorzieningen in
hun woonbuurt slecht vinden.
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Figuur 3.3.4.13: Wat vindt u van de parkeervoorzieningen in: Akkrum Centrum?
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Figuur 3.3.4.14: Wat vindt u van de parkeervoorzieningen in: Uw woonbuurt VS Waar woont u?
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Figuur 3.3.4.15: Wat vindt u van de parkeervoorzieningen in: Carpool/Snelweg?
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Figuur 3.3.4.16: Wat vindt u van de kwaliteit van het trottoir/de stoep in Akkrum Nes e.o.?

Waar de meerderheid van Akkrum Nes tevreden is over de kwaliteit van de stoepen in Akkrum Nes,
is er toch ook nog 30% die de kwaliteit slecht vindt en 9% die dit zeer slecht vindt.
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Figuur 3.3.4.17: Wat vindt u van de kwaliteit van het trottoir/de stoep in Akkrum Nes e.o. vs.
Leeftijdsklasse

Zoals je in bovenstaand figuur ziet, zie je met name de groep ’60 jaar en ouder’ niet tevreden is over
de kwaliteit van de stoep in Akkrum Nes. Hier is namelijk de meerderheid die de kwaliteit van de
stoep slecht. Dit is ook wel te verklaren, gezien zij meer gebruik maken van de stoep dan wellicht
andere groepen.

3.3.5 Landschap
Tabel 3.3.5.1: Gemiddelde score op thema landschap*
Vraag thema Landschap

Gemiddelde

Wat vindt u van de hoeveelheid groen in Akkrum Nes e.o.?

2,77

Wat vindt u van het onderhoud van het openbaar groen in Akkrum
Nes?

3,01

Wat vindt u van de duurzame maatregelen in het landschap rondom
Akkrum/Nes (windmolens, zonneparken)

2,76
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Met welk rapportcijfer (1 t/m 10) waardeert u uw woonomgeving als
geheel?

7,79

*1= zeer slecht, 2=slecht, 3=goed en 4=zeer goed
Gemiddeld gezien is Akkrum Nes tevreden over de hoeveelheid groen, wel kan dit ook beter en een
hoger gemiddelde hebben. Daarnaast is men gemiddeld in mindere mate tevreden over de
duurzame maatregelen in het landschap rondom Akkrum en Nes.
In onderstaand figuur zie je dat 35% van de inwoners van Akkrum Nes toch nog relatief ontevreden is
over de hoeveelheid groen in Akkrum Nes. De meerderheid is echter wel tevreden. Over het
onderhoud van het openbaar groen zijn de inwoners over het algemeen tevreden (58% vindt dit
goed en 23% zeer goed). Hier is 20% minder te spreken over het onderhoud. Toch ook wel een
aandachtspuntje. Over de duurzame maatregelen die getroffen worden in het landschap rondom
Akkrum/Nes is de meerderheid daarover tevreden. Toch vindt ongeveer 34% vindt dit slecht tot zeer
slecht.
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Figuur 3.3.5.1: Wat vindt u van de hoeveelheid groen in Akkrum Nes e.o.?
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Figuur 3.3.5.2: Wat vindt u van het onderhoud van het openbaar groen in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.5.3: Wat vindt u van de duurzame maatregelen in het landschap rondom Akkrum/Nes
(windmolens, zonneparken)?
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Figuur 3.3.5.4: Gemiddelde Thema Landschap vs. Leeftijdsklasse

In de grafiek hierboven zie je de gemiddelde score per leeftijdsgroep per themavraag landschap. De
zwarte lijn in de grafiek geeft de gemiddelde score van dit thema weer. De groep ‘31 t/m 45 jaar’ is
de groep die het minst tevreden is over de hoeveelheid groen en ook over de duurzame maatregelen
die getroffen worden in het landschap rondom Akkrum Nes.
Akkrum Nes ziet het liefst meer bomen in Akkrum Nes zelf. Ook gaat er aandacht uit naar de
(voor)tuinen van particulieren, om deze gezamenlijk meer te vergroenen. Daarnaast wordt in iets
mindere mate zonnepanelen, vergroenen van het centrum, en ‘de entree vergroenen’ genoemd.

Tabel 3.3.5.2: Antwoorden open vraag thema Landschap
Waar ziet u mogelijkheden om Aantal
de dorpen meer te
vergroenen?
Het aanplanten van nieuwe
25
bomen
Onderhoud (voor)tuin en
15
meer vergroenen
Zonnepanelen
12
Vergroenen van centrum met 12
bloem, bomen en groen
Meer groen bij de Entree
12
62

Percentage van totaal (129)

19%
12%
9%
9%
9%

Overig:
- Ut-Wei
- Tsjerkebleek
- Station/Spoor
- Buurten/wijken
- Rondweg
- Aanleggen park
- Heechein
- Feansterdyk
Figuur 3.3.5.5: Gemiddelde cijfer voor woonomgeving vs. Waar woont u?

In het bovenstaande figuur zie je het gemiddelde cijfer per woonomgeving over hun eigen
woonomgeving. Zoals je ziet scoort Nes het hoogst, met 8,11. Op de tweede plek het buitengebied
(7,71) en tenslotte Akkrum zelf met 7,69 gemiddeld. In het figuur hieronder zie je het gemiddelde
cijfer per leeftijdsgroep. Weinig opvallends, behalve dat de groep ‘t/m 30 jaar’ het laagste
gemiddelde cijfer heeft met 7,64, wat wel lager is dan de andere groepen
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Figuur 3.3.5.6: Gemiddelde cijfer voor woonomgeving vs. Leeftijdsgroep

3.3.6 Voorzieningen
Tabel 3.3.6.1: Gemiddelde score op het thema voorzieningen*
Vraag thema Voorzieningen

Gemiddelde

Wat vindt u van de voorzieningen voor kinderen (school,
kinderopvang, speelvoorzieningen e.d.)

3,30

Wat vindt u van de voorzieningen voor jongeren in Akkrum Nes?

2,58

Wat vindt u van de voorzieningen voor ouderen in Akkrum Nes e.o.?

3,05

Wat vindt u van de zorgvoorzieningen in het dorp Akkrum Nes e.o.?

3,17

Wat vindt u van de sportvoorzieningen in het dorp Akkrum Nes?

3,30

*1= zeer slecht, 2=slecht, 3=goed, 4=zeer goed
Gemiddeld gezien zijn de inwoners van Akkrum Nes gemiddeld over alle thema’s redelijk te spreken.
Echter scoort het thema ‘voorzieningen voor jongeren’ wel een laag gemiddelde. Meer voorzieningen
voor jongeren is dus een aandachtspunt in Akkrum Nes.
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Figuur 3.3.6.1: Wat vindt u van de voorzieningen voor kinderen (school, kinderopvang,
speelvoorzieningen e.d.)?

Akkrum Nes is erg te spreken over de voorzieningen voor kinderen. Ruim 35% vindt dit zeer goed en
61% goed.
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Figuur 3.3.6.2: Wat vindt u van de voorzieningen voor jongeren in Akkrum Nes?

In de bovenstaande grafiek staat wat Akkrum Nes vindt van de voorzieningen van jongeren. Dit is
zeker een aandachtspunt, gezien ongeveer 43% dit slecht tot zeer slecht vindt. Wat betreft de
zorgvoorzieningen in Akkrum Nes is men erg tevreden over de voorzieningen voor ouderen, met 72%
die de voorzieningen goed vindt en 17% die het zeer goed vindt. Wat wel opvallend is, is dat dit
geluid niet alleen bij de jongere doelgroep zelf vandaan komt. Van de groep ‘tm 30 jaar’ vindt 44% dit
slecht tot zeer slecht, je zou verwachten dat het percentage hier hoger ligt. Deze percentages zijn bij
anderen doelgroepen ook ongeveer hetzelfde.
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Figuur 3.3.6.3: Wat vindt u van de voorzieningen voor jongeren in Akkrum Nes?
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Figuur 3.3.6.4: Wat vindt u van de voorzieningen voor ouderen in Akkrum Nes e.o.?
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Figuur 3.3.6.5: Wat vindt u van de zorgvoorzieningen in Akkrum Nes e.o.?

Ook over de zorgvoorzieningen zijn de inwoners van Akkrum Nes te spreken. 70% vindt dit goed en
bijna een kwart vindt dit zeer goed.
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Figuur 3.3.6.6: Wat vindt u van de sportvoorzieningen in het dorp Akkrum Nes?

Met betrekking tot de sportvoorzieningen in Akkrum Nes zijn de inwoners ook tevreden. Het
merendeel (63% zeer goed en 34% goed) vindt dat dit goed geregeld is in Akkrum Nes.
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Figuur 3.3.6.7: Gemiddelde score thema ‘voorzieningen vs. Leeftijdsklasse

In de grafiek hierboven zie je bij de zwarte streep het gemiddelde staan van alle vragen van het
thema voorzieningen. Zo zie je dat met name de groep ‘t/m 30 jaar’ het laagste gemiddelde heeft
met betrekking tot de voorzieningen voor jongeren. Ook uit de doelgroep zelf komt hetzelfde geluid
naar voren. In de tabel hieronder komt naar voren welke voorzieningen het dorp Akkrum Nes graag
terugziet. Veel inwoners pleiten voor een multifunctionele sportvereniging, een alles-in-1
sportvereniging. Daarnaast wordt er geopperd dat er meer georganiseerd moet worden voor
jongeren. Daarnaast is er behoefte naar een multifunctioneel centrum, een ontmoetingsplek voor
jong en oud. Tenslotte is er ook in iets mindere mate behoefte aan meer speeltuinen, een eigen
sportplek kaats/korfbal en een zwembad.
Tabel 3.3.6.2: Antwoorden open vraag thema ‘voorzieningen’
Wat zou er verbeterd kunnen worden
Aantal
m.b.t. voorzieningen in Akkrum Nes?
Alle sporten bij elkaar in 1 accommodatie
19
Meer voor jongeren
16
(uitgaansgelegenheid/Plek)
Dorpskamer/Multifunctioneel centrum
14
Meer speeltuinen
8
Eigen sportplek kaats/korfbal
8
Zwembad
7
Overig:
71

Percentage van totaal
(118)
16%
14%
12%
7%
7%
6%

- Theaterzaal bij sporthal
- Betere treinverbinding naar Zwolle
- Ander type onderwijs
- Appartementen ouderen
- Begeleiding Hangjongeren met een plek
- Honden losloopgebied
- 2e supermarkt
- Zwemstrandje
- Veiliger maken bij weg VV Akkrum

3.3.7 Kunst & Cultuur
Tabel 3.3.7.1: Gemiddelde score op het thema Kunst & Cultuur*
Vraag thema Kunst & Cultuur

Gemiddelde

Wat vindt u van de kunstwandelroute door Akkrum?

3,42

Wat vindt u van het cultuuraanbod in de dorpen?

2,95

*1= zeer slecht, 2=slecht, 3=goed, 4=zeer goed
Over de kunstwandelroute zijn de mensen uit Akkrum Nes zeker tevreden! Het cultuuraanbod kan
daarentegen wel iets beter, ook al neigt men hier ook tevreden over te zijn, gezien de gemiddelde
score.
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Figuur 3.3.7.1: Wat vindt u van de kunstwandelroute door Akkrum?

Zoals je in bovenstaand figuur kan zien, vinden de inwoners de kunstwandelroute goed (50%) tot
zeer goed (47%). Belangrijk dat deze behouden en geïntensiveerd wordt door Akkrum Nes.
In onderstaand figuur vinden de meeste mensen het cultuuraanbod in de dorpen goed (68%). Een
kleine 20% vindt dit slecht tot zeer slecht. Maar overwegend is men erg positief over het
cultuuraanbod in de dorpen.
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Figuur 3.3.7.2: Wat vindt u van de kunstwandelroute door Akkrum?

Tabel 3.3.7.2: Classificatie open vraag 1 Kunst & Cultuur
Hoe denkt u over een nieuw
Aantal
Multifunctioneel Centrum bij de sporthal?
Doen! Goed idee!
235
Nee
27
In hoeverre is daar behoefte aan?
18
Geen goede plek ervoor
8
Geen idee
8
Kosten/ baten
5
Overig
3

Percentage van totaal
(304)
77%
8%
6%
3%
3%
2%
1%

Het is erg duidelijk dat het dorp er unaniem mee eens is dat er een nieuw multifunctioneel centrum
moet komen. Wel wordt er geopperd dat de inwoners betrokken moeten worden bij de inhoud van
dit centrum, ook gezien zij zelf voor de draagkracht van het centrum staan. In onderstaande tabel
staan ideeën om het de kunst en cultuur in de dorpen te verbeteren. Een groot deel van de inwoners
heeft geen ideeën en hetzelfde aantal ziet een kunstatelier/expositieruimte als een soort van hotspot
waar kunstenaars en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Tenslotte wordt er in iets mindere mate
theater en toneel (16%), muziek(podium) (10%) en een filmhuis/workshops (9%) genoemd. Ook vindt
men het belangrijk dat de kunstwandelroute goed onderhouden wordt.
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Tabel 3.3.7.3: Classificatie open vraag 2 Kunst & Cultuur
Welke ideeën heeft u om de kunst en
Aantal
cultuur in onze dorpen te verbeteren?
Geen ideeën
27
Atelier/Expositie ruimte/ Creatieve hotspot 27
Theater en Toneel
16
Muziek (podium)
10
Filmhuis/Workshops
9
Kunstwandelroute goed onderhouden
5

Percentage van totaal
(102)
26%
26%
16%
10%
9%
5%

Overig:
- Cultuur week
- Monumenten vastleggen als rijksmonumenten
- Openluchtactiviteiten

3.3.8 Open vragen

Tabel 3.3.8.1: Classificatie open vraag 1
Wat zou u willen verbeteren aan uw
woonomgeving?
Meer bomen en meer groen
Snelheidsbeperkende maatregelen
Betere parkeervoorzieningen
Geluidsoverlast A32 (Dempende
maatregelen)
Hondenuitlaatplek

Aantal
39
28
18
17

Percentage van totaal
(197)
20%
14%
9%
9%

12

6%

Overig:
- Autoluw centrum
- Zwembad/strandje
- Beter onderhoud groenvoorzieningen
- Poep (honden) opruimen
- Ontmoetingscentrum
- Meer wandelpaden
- Trottoir verbeteren
Het dorp Akkrum Nes vindt het met name belangrijk dat er meer groen in het dorp Akkrum Nes
komt, met als voorbeeld bomen, struiken, bloemen. Ook wordt er gevraagd om snelheidsbeperkende
maatregelen, gezien er te hard gereden wordt, vooral op Ljouwerterdyk, Leppedyk. Ook wordt er
gevraagd om betere parkeervoorzieningen. Een ander belangrijk punt dat veel terugkomt is de
geluidsoverlast van de A32. Tenslotte is er ook behoefte aan een honden uitlaatplek.
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Tabel 3.3.8.2: Classificatie open vraag 2
Wat vindt u dat er de komende tien jaar
moet veranderen in Akkrum Nes?
Minder auto’s in het centrum (Autoluw)
Verduurzaming Akkrum Nes
Meer ommetjes/wandelpaden
Meer groen
Rotonde Boarnsterdyk
Cultureel centrum
Centrum Akkrum
Zwembad/strand

Aantal
23
13
9
9
7
7
7
7

Percentage van totaal
(139)
17%
9%
7%
7%
5%
5%
5%
5%

Akkrum Nes ziet het graag gebeuren dat er minder auto’s in het centrum gaan rijden. Er werd ook
veel zwaar verkeer genoemd. Daarnaast vindt men het belangrijk dat Akkrum Nes verduurzaamd.
Ook in combinatie met meer groen en meer ommetjes moet dit Akkrum meer kleur geven. Tenslotte
wordt er in iets mindere mate, de rotonde Boarnsterdyk genoemd, Cultureel centrum, het centrum
van Akkrum en komt er ook weer naar voren dat Akkrum Nes graag een zwemstrandje ziet komen.
Tabel 3.3.8.3: Classificatie open vraag 3
Wat is volgens u het mooiste plekje van het
dorp Akkrum Nes?
Coopersburg
Welgelegen
Trigreppel
Ons huis/Onze tuin
Hylkema Pole
Centrum Akkrum
Het water in Akkrum

Aantal
107
42
39
31
18
18
15

Percentage van totaal
(354)
30%
12%
11%
9%
5%
5%
4%

De inwoners van Akkrum Nes vinden het park ‘Coopersburg’ het mooiste plekje van Akkrum Nes. Een
goede tweede is ‘Welgelegen’. Een goede derde is ‘Trigreppel’. Ook noemen de Akkrummers en
Nessers hun eigen huis/tuin veel. Tenslotte zijn ze trots op ‘Hylkema Pole’, het centrum van Akkrum
en het water in en rondom Akkrum.

Tabel 3.3.8.4: Classificatie open vraag 4
Wat is volgens u het minst mooiste plekje
van het dorp Akkrum Nes?
Industrieterrein (veel genoemd: Dam
Beton)
Poiesz (Achter/Parkeerterrein)
Túntsjes
Rakswal
Station
Galemaleane

Aantal
55

Percentage van totaal
(140)
39%

14
13
7
7
6

10%
9%
5%
5%
4%
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Tenslotte is het ook duidelijk wat Akkrum Nes als minst mooie plekje ziet in Akkrum Nes. De meeste
noemen het industrieterrein als minst mooie plekje, met daarbij veel genoemd Dam Beton. Daarna
wordt in iets mindere de Poiesz en het terrein rondom deze supermarkt genoemd. Tenslotte worden
de Túntsjes, Rakswal, het station en de Galemaleane genoemd.

3.3.9 Plaatselijk Belang Akkrum Nes
Tabel 3.3.9.1: Gemiddeld cijfer Plaatselijk Belang Akkrum Nes
Ingevuld

Gemiddelde

360

8,21

Het dorp Akkrum Nes geeft de vereniging Plaatselijk Belang Akkrum Nes een 8,2 als cijfer. Er is tussen
de verschillende leeftijdsgroepen weinig verschil. De leeftijdsgroepen ‘t/m 30 jaar’ scoort gemiddeld
het laagst met een gemiddelde van 7,95. Een ander opvallend gegevens is dat het buitengebied
gemiddeld gezien het hoogste cijfer geeft aan het Plaatselijk Belang Akkrum Nes, met een gemiddeld
cijfer van 8,43. Daarna komt Nes met 8,26 en tenslotte Akkrum met 8,15 als gemiddeld cijfer.
Figuur 3.3.9.1: Gemiddelde cijfer Plaatselijk Belang Akkrum Nes vs. Leeftijdsklasse
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Figuur 3.3.8.2: Gemiddelde cijfer Plaatselijk Belang Akkrum Nes vs. waar woont u?

Tabel 3.3.9.2: Classificatie open vraag 1
Wat zijn uw tips voor Plaatselijk Belang
Akkrum Nes?
Ga zo door!
Luisteren naar en behartigen van belangen
inwoners
Meer zichtbaar zijn
Betrek meer jongeren en jeugd
Vaker onderzoek door middel van
enquêtes

Aantal
60
24

Percentage van totaal
(119)
50,4%
20%

14
11
6

12%
9%
5%

De belangrijkste tip die uit bovenstaande tabel naar voren komt is dat de vereniging zo doorgaat!
Daarnaast vinden mensen het belangrijk dat zij goed luisteren naar de inwoners en de belangen
behartigen. Ook mag het Plaatselijk Belang meer zichtbaar zijn en de jeugd en jongeren meer
betrekken. Tenslotte wordt er in iets mindere mate ook gevraagd om vaker onderzoek te doen onder
de inwoners, ook over losse onderwerpen.
Tabel 3.3.9.3: Classificatie open vraag 2
Waar moet Plaatselijk Belang Akkrum Nes
zich volgens u mee bezig houden?
Woon-leef en cultureel/ recreatie klimaat
verbeteren

Aantal
71

78

Percentage van totaal
(116)
61%

Luisteren naar en behartigen van belangen
inwoners
Meer betrekken jeugd
Uitstraling dorp
Goed contact met verschillende
verenigingen binnen het dorp

15

13%

8
5
5

7%
4%
4%

Het dorp vindt dat het Plaatselijk Belang zich met name moet bezighouden om de woon- leef en
cultureel/recreatie klimaat te verbeteren. Dit door goed te luisteren en de belangen van de inwoners
te behartigen. Daarnaast wordt ook genoemd dat men zich ook moet bezighouden met de jeugd in
Akkrum en hun meer te betrekken. Tenslotte wordt er in minder mate ook nog gestuurd op de
uitstraling van het dorp en dat er goed contact is met andere verschillende verenigingen binnen de
dorpen.
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Hoofdstuk 4: Conclusie en aanbeveling
4.1 Conclusie
Wonen
Akkrum Nes is met betrekking tot wonen wisselend tevreden. Zo is de meerderheid van de inwoners
van Akkrum Nes niet tevreden over het aanbod van woningen voor starters. Ook met betrekking tot
het aanbod van seniorenwoningen en tenslotte huurwoningen is men niet tevreden. Wel is men in
Akkrum Nes tevreden over het totale aanbod aan woningen in Akkrum Nes. Wel is het buitengebied
hier het minst tevreden over. Als het gaat om de doorstroommogelijkheden zie je dat de
leeftijdsgroepen ’46 t/m 59 jaar’ en de groep ’60 jaar en ouder’ hier minder tevreden over zijn dan de
twee jongste leeftijdsgroepen. De inwoners van Akkrum Nes die in een ‘ééngezinswoning’ of een
‘twee onder één kap woning’ wonen, vinden dat er voor hun een slechte doorstroming is. De groep
’60 jaar en ouder’ vindt zelf ook dat het aanbod van seniorenwoningen slecht is. Bovendien zijn alle
leeftijdsgroepen ontevreden over het aanbod van huurwoningen.
De Akkrummers en Nessers zien het liefst (betaalbare) huurwoningen terug in Akkrum Nes. Ook is er
veel vraag naar (betaalbare) starterwoningen en seniorenwoningen. In iets mindere mate is er
behoefte aan vrijstaande woningen, twee onder één kap woningen en appartementen.
De inwoners van Akkrum Nes noemen de centrale ligging en bereikbaarheid als belangrijkste reden
om te gaan wonen in Akkrum Nes. Akkrum Nes heeft goede verbindingen via openbaar vervoer, een
eigen treinstation en zit dicht bij de snelweg, de A32. Een andere reden waardoor de inwoners in
Akkrum Nes wonen is het dorp Akkrum zelf. Er wordt louter positief gesproken en de inwoners
vinden Akkrum een actief en prettig dorp. Daarnaast worden ‘voorzieningen’, ‘geboren en getogen’,
‘waterrijke omgeving’ en ‘werk’ als belangrijkste redenen genoemd om te wonen in Akkrum Nes.
Werken & Ondernemen
Over het algemeen is Akkrum Nes tevreden over dit thema in het dorp. Gemiddeld gezien is men
tevreden wat betreft de ruimte en faciliteiten voor bedrijvigheid en over het aanbod van winkels in
Akkrum Nes. Wel zien de inwoners verbeteringspunten bij de arbeidsmarkt van Akkrum Nes, waar
meer dan één derde dit slecht vindt.
De groep ‘t/m 30 jaar’ is gemiddeld gezien het minst tevreden over de arbeidsmarkt in Akkrum Nes.
Deze leeftijdsgroep is gemiddeld gezien ook minder te spreken over het winkelaanbod in Akkrum Nes
en daarnaast ook iets minder tevreden over de ruimte voor bedrijvigheid in Akkrum Nes.
Akkrum Nes vindt het belangrijk dat de winkels in Akkrum behouden worden voor het dorp. Hier mag
wel meer diversiteit in komen, en/dus ook zijn er nieuwe winkels welkom. Daarnaast vindt men dat
het bedrijventerrein ontwikkeld mag blijven worden, maar wel gericht op het behoud van de
bedrijven die er nu zijn. Ook wordt specifiek genoemd dat er meer concurrentie mag komen voor de
huidige supermarkt, ook gezien de prijzen. Tenslotte wordt er een flex- ontmoetingsplek/broedplaats
voor startende ondernemers en ZZP’ers aanbevolen.
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Recreatie voor toeristen en dorpsbewoners
De inwoners van Akkrum Nes zijn over het algemeen tevreden over de huidige recreatie en toerisme.
Over de activiteiten en evenementen zijn de inwoners het meest te spreken. Wel is er wat betreft de
dorpsommetjes verbetering mogelijk, gezien één derde van de inwoners hier niet tevreden over is.
Als het gaat om recreatie en toerisme zien de inwoners graag meer wandelroutes/dorpsommetjes
terug in en om het dorp. Ook is er behoefte aan een zwemstrandje aan het water. Deze behoefte
komt ook terug bij andere thema’s. Daarnaast is er ook behoefte aan een hondenuitlaatplaats, een
slecht weer voorziening en meer aanlegplaatsen aan het water.
Met betrekking tot de uitstraling van het dorp ziet men graag dat de verschillende entrees van het
dorp verbeterd wordt. Voorbeelden die hierbij genoemd worden zijn bij de spoorwegovergang, het
NS-station, de Feansterdyk, Stringen en via het water, Dam Beton. Ook mag de uitstraling in het
centrum beter, door het meer te verfraaien door middel van bijvoorbeeld meer groen en het
opknappen van gevels en oude panden. Ook wordt er genoemd dat er meer behoefte is aan groen,
zowel bomen, perken, natuur, als het onderhoud hiervan. Met name bij huurhuizen en
desbetreffende tuinen. Verder vindt men het centrum qua verkeer erg druk en ziet zij een autoluw
centrum zeker zitten.
Infrastructuur
Over de infrastructuur zijn de inwoners van Akkrum Nes tevreden. Met name over de bereikbaarheid
met de auto, fiets en via het water. Over de handhaving van de snelheidsregels in Akkrum Nes zijn de
inwoners gemiddeld niet tevreden. Verder zijn ze in mindere mate in Akkrum Nes te spreken over de
parkeervoorzieningen in het centrum en over de kwaliteit van de stoepen in Akkrum Nes e.o.
Met name de handhaving van de snelheidsregels verdient aandacht in Akkrum Nes. Meer dan de
helft van de inwoners vindt de handhaving slecht tot zeer slecht.
Er is een verdeelde mening met betrekking tot de snelheidsregels. Zo vindt 37% van de Akkrummers
en Nessers dit slecht en daarnaast maar liefst 15% zeer slecht. Dit onderwerp verdient dus absoluut
de aandacht. In figuur 2 geven de Akkrummers en Nessers aan dat zij over het algemeen (57% goed
en 39% zeer goed) de bereikbaarheid met de auto naar Akkrum goed vinden. Ditzelfde geldt voor
Nes (60% goed en 34% zeer goed). Over de bereikbaarheid naar de dorpen Akkrum en Nes met de
fiets, zijn ze meer tevreden dan over de auto. Het percentage zeer goed ligt hoger dan bij de
bereikbaarheid met de auto.
Over de kwaliteit van de internetverbinding in het dorp is met name het buitengebied niet tevreden,
waar de meerderheid de internetverbinding slecht vindt. In Akkrum is men het meest te spreken
over de internetverbinding. Ook is er verdeeldheid over de parkeervoorzieningen in het centrum van
Akkrum. De meerderheid is hier nog wel over te spreken, maar bijna één derde vindt dat dit slecht
tot zeer slecht is. De meeste inwoners vinden dat dit prima geregeld is. Met name de inwoners van
Akkrum zijn minder tevreden over de parkeervoorzieningen in hun woonomgeving. Waar men in het
buitengebied erg tevreden is, vindt ongeveer één derde van de Akkrummers dit slecht tot zeer slecht.
De meerderheid van de inwoners is tevreden over de kwaliteit van de stoepen in Akkrum Nes, wel is
er toch nog meer dan één derde die de kwaliteit slecht vindt. Dit geluid komt met name naar voren
bij de leeftijdsgroep ’60 jaar en ouder’.
Landschap
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De inwoners van Akkrum Nes geven hun woonomgeving het gemiddelde cijfer van een 7,79. Dit is
natuurlijk een erg mooi cijfer! De inwoners van Nes geven gemiddeld gezien het hoogste cijfer aan
hun woonomgeving, met een 8,11. Het gemiddelde cijfer is daarnaast ook het laagst bij de
leeftijdsgroep ‘t/m 30 jaar’, met een 7,64.
Gemiddeld gezien is Akkrum Nestevreden over de hoeveelheid groen, wel zou dit ook een beter en
hoger gemiddelde kunnen hebben. Daarnaast is men gemiddeld in mindere mate tevreden over de
duurzame maatregelen in het landschap rondom Akkrum en Nes. Over het onderhoud van het
openbaar groen is men over het algemeen te spreken. Toch is er nog wel groep die hier minder over
te spreken is.
De inwoners zien het liefst meer bomen in Akkrum Nes zelf. Ook gaat er aandacht uit naar de
(voor)tuinen van particulieren, om deze gezamenlijk meer te vergroenen. Daarnaast wordt in iets
mindere mate zonnepanelen, vergroenen van het centrum, en ‘de entree vergroenen’ genoemd.
Voorzieningen
Gemiddeld gezien zijn de inwoners van Akkrum Nes gemiddeld over alle voorzieningen goed te
spreken. Echter scoort het thema ‘voorzieningen voor jongeren’ wel een relatief laag gemiddelde.
Meer voorzieningen voor jongeren is dus een aandachtspunt in Akkrum Nes. Dit klopt ook, omdat het
laagste gemiddelde op de voorzieningen van jongeren weg komt bij de leeftijdsgroep ‘t/m 30 jaar’.
Over de voorzieningen voor kinderen, voor ouderen en de zorg- en sportvoorzieningen in het dorp
Akkrum Nes zijn de inwoners erg tevreden. Ze zouden graag een multifunctionele sportvereniging
zien, een alles-in-één sportvereniging. Ook hier komt ook duidelijk naar voren dat er voor de
jongeren en jeugd in het dorp meer georganiseerd moet worden. Daarnaast is er behoefte aan een
multifunctioneel centrum, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Tenslotte is er ook nog behoefte
aan meer speeltuinen, een eigen sportplek voor kaats/korfbal en een zwem- bad/plaats/strand.
Kunst & Cultuur
Over de kunstwandelroute zijn de mensen uit Akkrum Nes zeker tevreden! Belangrijk is dan ook dat
deze goed onderhouden wordt en wellicht geïntensiveerd. Het cultuuraanbod kan daarentegen wel
iets beter, ook al neigt men hier ook tevreden over te zijn, gezien de gemiddelde score. Hier vindt
bijna een kwart het cultuuraanbod in de dorpen slecht tot zeer slecht.
De meeste inwoners van Akkrum Nes zijn het er unaniem mee eens dat er een nieuw
multifunctioneel centrum moet komen. Wel wordt er geopperd dat de inwoners betrokken moeten
worden bij de inhoud van dit centrum, ook gezien zij zelf voor de draagkracht van het centrum staan.
Een groot gedeelte van de inwoners heeft verder geen ideeën om de kunst en cultuur in de dorpen
te verbeteren. Hetzelfde aantal vindt een kunst atelier/ expositie ruimte als een soort van hotspot
waar kunstenaars en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Tenslotte worden er in iets mindere mate
theater, toneel, een muziekpodium en een filmhuis/workshops genoemd. Ook vindt men het
belangrijk dat de kunstwandelroute goed onderhouden wordt.
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Open vragen
Het dorp Akkrum Nes vindt het met name belangrijk dat er meer groen in het dorp Akkrum Nes
komt, met bijvoorbeeld bomen, struiken en bloemen. Ook wordt er gevraagd om
snelheidsbeperkende maatregelen, gezien er vaak te hard gereden wordt, vooral op de
Ljouwerterdyk, Leppedyk. Ook wordt er gevraagd om betere parkeervoorzieningen. Een ander
belangrijk punt dat veel terugkomt is de geluidsoverlast van de A32. Tenslotte is er ook behoefte aan
een hondenuitlaatplek. Er wordt geconcludeerd dat Akkrum Nes geen hondenvriendelijk dorp is.
Akkrum Nes vindt dat er met het oog op de toekomst, de komende tien jaar, zeker nog het een en
het ander kan veranderen. Akkrum Nes ziet het graag gebeuren dat er minder auto’s in het centrum
gaan rijden. Er werd ook veel ‘zwaar verkeer’ genoemd. Daarnaast vindt men het belangrijk dat
Akkrum Nes verduurzaamt. Ook in combinatie met meer groen en meer ommetjes moet dit Akkrum
meer kleur geven. Tenslotte worden in iets mindere mate, de rotonde Boarnsterdyk, Cultureel
centrum, het centrum van Akkrum genoemd, en komt er ook weer naar voren dat Akkrum Nes graag
een zwemstrandje ziet komen.
Over het mooiste plekje van Akkrum Nes zijn de inwoners van Akkrum Nes het unaniem eens,
namelijk het park ‘Coopersburg’ als het mooiste plekje van Akkrum Nes. Een goede tweede is
‘Welgelegen’, en een goede derde is ‘Trigreppel’. Ook noemen de Akkrummers en Nessers hun eigen
huis/tuin veel. Tenslotte zijn ze trots op ‘Hylkema Pole’, het centrum van Akkrum en het water in en
rondom Akkrum.
Tenslotte is het ook duidelijk wat de inwoners van Akkrum Nes als minst mooie plekje zien in Akkrum
Nes. De meeste noemen het industrieterrein als minst mooie plekje, met daarbij veel genoemd Dam
Beton. Daarna wordt in iets mindere de Poiesz en het terrein rondom deze supermarkt genoemd.
Tenslotte worden de Túntsjes, Rakswal, het station en de Galemaleane genoemd.
Plaatselijk Belang Akkrum Nes
Het dorp Akkrum Nes geeft de vereniging Plaatselijk Belang Akkrum Nes een 8,2 als cijfer. Er is tussen
de verschillende leeftijdsgroepen weinig verschil. De leeftijdsgroepen ‘t/m 30 jaar’ scoort gemiddeld
het laagst met een gemiddelde van 7,95. Een ander opvallend gegevens is dat het buitengebied
gemiddeld gezien het hoogste cijfer geeft aan het Plaatselijk Belang Akkrum Nes, met een gemiddeld
cijfer van 8,43. Daarna komt Nes met 8,26 en tenslotte Akkrum met 8,15 als gemiddeld cijfer.
De belangrijkste tip die naar voren komt is dat de vereniging zo doorgaat! Daarnaast vinden mensen
het belangrijk dat zij goed luisteren naar de inwoners en de belangen behartigen. Ook mag het
Plaatselijk Belang meer zichtbaar zijn en de jeugd en jongeren meer betrekken. Tenslotte wordt er in
iets mindere mate ook gevraagd om vaker onderzoek te doen onder de inwoners, ook over losse
onderwerpen.
Het dorp vindt dat het Plaatselijk Belang zich met name moet bezighouden om de woon- leef en
cultureel/recreatie klimaat te verbeteren. Dit door goed te luisteren en de belangen van de inwoners
te behartigen. Daarnaast wordt ook genoemd dat men zich moet bezighouden met de jeugd in
Akkrum en hun meer te betrekken. Tenslotte wordt er in minder mate ook nog gestuurd op de
uitstraling van het dorp en dat er goed contact is met andere verschillende verenigingen binnen de
dorpen.
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4.2 Aanbeveling
Tabel 4.2.1: Uitvoeringsagenda Plaatselijk Belang Akkrum Nes
Thema
Wonen

Werken

Wat is de gewenste situatie?
Realiseren woningen:
Betaalbare starterswoningen
Betaalbare huurwoningen
Seniorenwoningen
Verbeteren arbeidsmarkt Akkrum Nes,
waaronder met name voor de
leeftijdsgroep ‘t/m 30 jaar’
Behoud aanbod van winkels
Meer diversiteit in aanbod van winkels
Bedrijventerrein mag ontwikkeld blijven
worden, wel gericht op het behoud van
bedrijven die er nu actief zijn

Concurrent voor de supermarkt in Akkrum
Nes
Een flex- ontmoetingsplek/broedplaats
voor startende ondernemers en ZZP’ers
Recreatie voor toeristen Inwoners zien graag meer
en dorpsbewoners
dorpsommetjes/wandelroutes terug in en
om het dorp
Het creëren van een zwemstrandje/plaats
Een hondenuitlaatplaats

Slecht weer voorzieningen
Meer aanlegplaatsen aan het water
Opknappen verschillende Entrees van het
dorp (Spoorwegovergang, NS-Station,
Feansterdyk, Stringen en via het water,
Dam Beton)
Betere uitstraling van het centrum, door
meer groen en het opknappen van gevels
en oude panden
Meer behoefte aan groen, zowel bomen,
perken, natuur, als het onderhoud hiervan
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Wat is de realiteit
Centrale ligging en goede bereikbaarheid
Prettige woonomgeving
Akkrum een actief en leuk dorp
Prima aanbod qua ruimte voor bedrijvigheid
in Akkrum Nes
Prima faciliteiten voor bedrijvigheid in
Akkrum Nes
Voldoende aanbod aan winkels in Akkrum
Het industrieterrein, met daarbij veel
genoemd Dam Beton, geldt als minst mooie
plek van Akkrum Nes. De Poiesz en het
terrein rond deze supermarkt wordt ook veel
genoemd als minst mooie plekje

Inwoners tevreden over huidige recreatie en
toerisme
Behoud van activiteiten en evenementen in
Akkrum Nes
Coopersburg wordt gezien als het mooiste
plekje van Akkrum Nes, met als goede
tweede ‘Welgelegen’. De ‘Trigreppel’ geldt
als derde mooiste plekje van Akkrum Nes.
Gebruik deze plekken in de verschillende
‘uitingen’ naar toeristen toe

Infrastructuur

Tuinen beter onderhouden (Met name
huurhuizen)
Creëren van een autoluw centrum
De handhaving van snelheidsregels moet
beter in Akkrum Nes e.o.
Betere parkeervoorzieningen in het
centrum
Betere parkeervoorzieningen in de
woonbuurt
De kwaliteit van de stoepen moet
verbeterd worden in Akkrum Nes
Betere internetverbinding in het
buitengebied van Akkrum Nes
Meer snelheidsbeperkende maatregelen,
gezien er te hard gereden wordt, vooral
op de Ljouwerterdyk, Leppedyk
Aanpakken geluidsoverlast A32
De rotonde ‘Boarnsterdyk’ aanpakken

Inwoners zijn tevreden over de
bereikbaarheid met de auto in Akkrum en
Nes

Inwoners zijn tevreden over de
bereikbaarheid met de fiets in Akkrum en
Nes
Inwoners zijn tevreden over de
bereikbaarheid via water in Akkrum en Nes
De Tuntsjes, de Rakswal, het station en de
Galemaleane worden gezien als ‘het minst
mooie plekje’ van Akkrum Nes qua
infrastructuur

Lange termijn:
1. Autoluw centrum
2. Zwaar verkeer uit centrum
Landschap

Meer duurzame maatregelen toepassen in
Akkrum Nes (Lange termijn)
Planten van bomen
Stimuleren, vergroenen en verfraaien van
particuliere (voor)tuinen
Meer zonnepanelen plaatsen
Meer vergroenen van het centrum

Akkrum nes geven hun woonomgeving het
gemiddelde cijfer van een 7,79. Nes, het
meest tevreden, met een 8,11
Akkrum

Vergroenen Entrees van het dorp

Voorzieningen

Meer groen toevoegen in het dorp
Akkrum Nes komt, met als voorbeeld
bomen, struiken, bloemen
Het ontwikkelen van meer
dorpsommetjes/wandelroutes in en
buiten het dorp
Meer voorzieningen creëren voor
jongeren in Akkrum Nes. Er moet meer
georganiseerd worden voor jeugd
Akkrum Nes ziet graag een
multifunctionele sportaccommodatie
komen, met hier in alle verenigingen
Sterke behoefte aan een multifunctioneel
centrum, een ontmoetingsplek voor jong
en oud
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De inwoners van Akkrum Nes zijn in
algemene zin erg te spreken over de
verschillende voorzieningen in het dorp
(ouderen, zorg, kinderen, sport)

Kunst & Cultuur

Plaatselijk Belang
Akkrum Nes

Meer speeltuinen
Eigen sportplek voor Kaats/Korfbal
Het creëren van een zwemplaats/strand
Het creëren van een
hondenuitlaatplek/plaats. Akkrum Nes is
geen hondenvriendelijk dorp
Goed onderhouden en intensiveren van
de kunstwandelroute
Het cultuuraanbod mag beter, een kwart
vindt dit slecht tot zeer slecht
Het creëren van een multifunctioneel
centrum in Akkrum Nes. Betrek de
inwoners hierbij, ook gezien de
draagkracht
Toevoegen van een kunst atelier/expositie
ruimte als een soort van hotspot waar
kunstenaars en bewoners elkaar kunnen
ontmoeten
Toevoegen van theater en toneel
(multifunctioneel centrum)
Toevoegen van een muziekpodium en een
filmhuis/workshops genoemd

Akkrum Nes is zeer tevreden over de
kunstwandelroute

Goed luisteren naar de inwoners en de
belangen van hun goed behartigen

Het dorp geeft de vereniging een gemiddeld
cijfer van een 8,2, het buitengebied is het
meest tevreden met een 8,43

Meer zichtbaar zijn voor de jongeren en
hun ook meer betrekken bij de vereniging
Vaker doen van onderzoek, ook over losse
onderwerpen
Plaatselijk Belang moet zich bezighouden
om de woon-, leef- en cultureel/recreatie
klimaat te verbeteren
Plaatselijk Belang moet zich ook meer
bezighouden met de jeugd in Akkrum en
hun meer te betrekken
Uitstraling van het dorp verbeteren
Goed contact onderhouden met andere
verschillende verenigingen binnen de
dorpen

Veel complimenten en jullie moeten zo
doorgaan!
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Bijlage 1: Opdrachtnemer
Naam: Tjerk Kooistra
Bedrijf: I Swipe
KVK: 71504370
Korte toelichting:
Ik doe als ZZP’er onderzoek voor gemeentes, dorpsbelangen en andere organisaties, waarbij ik met
name gericht ben op leefbaarheid. Ik heb met veel plezier en passie gewerkt aan dit onderzoek en
denk dat Akkrum en Nes, deze dorpen, goed uit de resultaten gekomen zijn. Ik vind het ook leuk dat
ik mijn eerste klus in Friesland voldaan heb, dit is tenslotte toch de provincie waar mijn ‘roots’ liggen.
Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit onderzoek of u zoekt iemand die een onderzoek voor
u kan uitvoeren, bel of mail mij gerust!
Contactgegevens:
Telefoonnummer: 06-44334551
E-mailadres: tjerk@iswipe.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tjerk-kooistra-61a76748/
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