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Geachte raad- en burgerleden,
De gemeenteraad heeft op 23 februari 2017 het accommodatiebeleid en een wijziging van het
subsidiebeleid vastgesteld. Tevens is een amendement aangenomen om de problematiek
rondom de leefbaarheid in de kleine kern Venhorst inzichtelijk te maken en voorstellen te doen
om de leefbaarheid te handhaven en te borgen. Op 16 mei 2017 bent u middels een memo
geïnformeerd over de aanpak rondom deze opgave.
In overleg met Stichting Leefbaar Venhorst is besloten om de inwoners van Venhorst middels
een enquête te bevragen over de mogelijke problematieken rondom de leefbaarheid in het dorp.
Gezamenlijk is een enquête opgesteld met de volgende thema’s:
- Wonen
- Verenigingsleven
- Faciliteiten en voorzieningen
- Activiteiten
- Bereikbaarheid
- Algemeen
In december 2017 is de enquête huis aan huis in Venhorst verspreid. Tevens kon de enquête
digitaal ingevuld worden. Met 251 ingevulde enquêtes, een respons van 17%, zijn we zeer
tevreden.
Resultaten enquête
De uitkomst van de enquête geeft een positief beeld over het leven en wonen in Venhorst. In
algemene zin kan gesteld worden dat er weinig problematieken zijn rondom de leefbaarheid in
de kleine kern Venhorst. Er zijn wel een aantal onderwerpen die aandacht verdienen. In de
bijlage vindt u de presentatie met de uitkomsten van de enquête zoals aan de inwoners van
Venhorst gepresenteerd.
Kijkend naar de uitkomsten van de enquête dan komen we tot de volgende conclusies en
aandachtspunten:
- De inwoners zijn positief over het leven en wonen in Venhorst. Wonen in Venhorst krijgt
zelfs het cijfer 7,8!
- Er is tevredenheid over het onderhoud en de kwaliteit van de openbare ruimte en veel
inwoners zijn bereid hier zelf een rol in te spelen.
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Er is veel betrokkenheid onder de inwoners van Venhorst, veel inwoners zijn actief als
vrijwilliger.
De inwoners zijn zeer tevreden over de beschikbare faciliteiten en voorzieningen in
Venhorst.
De inwoners willen de huidige voorzieningen in stand houden en mogelijk uitbreiden met
bijvoorbeeld een supermarkt, huisartsenpost, apotheek.
De inwoners vinden het geen probleem om voor ontbrekende faciliteiten en
voorzieningen gebruik te maken van omliggende dorpen en steden.
Een goede bereikbaarheid wordt als zeer belangrijk gezien voor de leefbaarheid van
Venhorst.
Slechts 9% van de inwoners is afhankelijk van andere personen voor bezoekjes buiten
Venhorst.
34% van de inwoners is bereid zelf een rol te spelen om de bereikbaarheid te
verbeteren, bijvoorbeeld door het opzetten van een vervoersdienst.
Er moet aandacht zijn voor voldoende woningaanbod en betaalbare bouwkavels.
De leeftijdsgroep 12-18 jaar verdient aandacht. Voor deze doelgroep moeten er
voldoende activiteiten zijn en er moet betrokkenheid bij Venhorst gecreëerd worden.

Informatieavond inwoners Venhorst
Op dinsdag 6 maart is de uitslag van de enquête aan de inwoners van Venhorst gepresenteerd.
Ongeveer 50 inwoners waren op deze avond aanwezig. De avond was georganiseerd in
samenwerking met Stichting Leefbaar Venhorst.
Naast het presenteren van de uitkomsten werd er in kleine groepjes aan de hand van stellingen
gediscussieerd over de verschillende thema’s. In de bijlage vindt u hier een uitwerking van.
Vervolg
De aandachtspunten uit de enquête en de aantekeningen van de informatieavond worden
binnenkort met Stichting Leefbaar Venhorst besproken. Samen met de stichting wordt bekeken
welke punten opgepakt en verder uitgewerkt gaan worden. Mocht bij de uitwerking blijken dat
gemeentelijke financiering noodzakelijk is, dan komen we hier bij uw raad op terug.
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