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Aan de Raad van de gemeente Koggenland 25 januari 2016 

                

 

 

Spierdijk is een actief, betrokken en dynamisch dorp.  

 

In de Sociale Kracht Monitor West-Friesland 2013 *1 staat Spierdijk boven in de lijst qua aantal actieve 

vrijwilligers, lidmaatschap van een vereniging en sociale betrokkenheid bij het dorp. 

Het actieve verenigingsleven vormt samen met de basisschool het actieve sociale hart van het dorp.  

Ze zijn zo essentieel voor Spierdijk omdat ze belangrijke plekken zijn waar sociale contacten en 

binding van de inwoners plaats kan vinden. 

 

Dat zou ook in de toekomst zo moeten blijven maar kan dat ook? 

 

Vanuit het verenigingsleven is in november het initiatief genomen om de zorgen die er leven in kaart 

te brengen, omdat door de toenemende vergrijzing en door het vertrek van actieve jongeren naar 

elders, de vitaliteit van het verenigingsleven de komende jaren steeds verder dreigt af te nemen.   

Een kerngroep heeft zich de afgelopen maanden in de achtergrond ervan verdiept. 

Onderzocht is hoe het ledental van de verenigingen zich vanaf 2010 heeft ontwikkeld, hoe de 

leerlingenprognose voor het basisonderwijs eruitziet, wat de omvang en de gevolgen zijn van de 

vergrijzing en hoe het staat met de mogelijkheid dat jongeren een kans krijgen in Spierdijk te blijven 

wonen in een betaalbare woning. 

Voor dat laatste is een enquête gehouden om in beeld te brengen welke jongeren de afgelopen 5 jaar 

noodgedwongen uit Spierdijk zijn vertrokken en welke jongeren dat concreet van plan zijn voor de 

komende 5 jaar, omdat ze geen kans op een betaalbare woning in Spierdijk hebben.  

 

 

1. SAMENVATTING 

Op basis van gemeentelijke beleidsdocumenten en zelf verzamelde feiten blijkt dat de vitaliteit van 

Spierdijk sinds 2010 gestaag terugloopt en dat deze trend zich doorzet. Het verwoorde beleid in 

diverse gemeentelijke beleidsstukken zoals de Structuurvisie 2020, zegt wel dat er aandacht en zorgen 

zijn over de leefbaarheid van de kleine kernen zoals Spierdijk maar met name voor Spierdijk is dit nog 

niet in de praktijk gebracht. 

 

Sterker nog, het huidige gemeentelijke beleid voorziet in geen enkele concrete maatregel om de 

leefbaarheid in Spierdijk voor de toekomst veilig te stellen. Integendeel.  

Op pagina 113 van de Structuurvisie staat zelfs dat ‘’mede gelet op de lopende woningbouwprojecten in 

Avenhorn/De Goorn en Obdam is realisatie van concurrerende woningbouw in Spierdijk niet wenselijk’’. 

Ten zuiden van de kern wordt wel ruimte gereserveerd om op termijn beperkte woningbouw mogelijk te 

maken’’. 

 

De gevolgen van dit gemeentelijk beleid zijn nu voor Spierdijk zichtbaar, namelijk: 

 

1.1 Jongeren vertrekken gedwongen uit Spierdijk 

Vastgesteld is dat er de afgelopen jaren enkele tientallen jongeren noodgedwongen uit Spierdijk zijn 

verhuisd naar elders (binnen en buiten Koggenland) en dat de komende 2 tot 5 jaar enkele tientallen 

jongeren dat concreet en tegen hun zin in van plan zijn omdat in Spierdijk zelf geen betaalbare 

woning beschikbaar is voor een startende jongere. (Zie bijlage uitkomst enquête Spierdijk dec 2015).  

 

‘’Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’’ geldt dus als het beleid zo blijft, niet voor Spierdijk. 

 

*1 Sociale kracht monitor Westfriesland 2013 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi57f_2qanKAhVBRg8KHVifAQoQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wmowonen-nh.nl%2Ffiles%2F2014%2Fsociale_kracht_monitor_westfriesland_2013&usg=AFQjCNEjL1rh48ZMU-RnIfvKNj_U3YwuFw&cad=rja
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De gevolgen ervan zijn te zien in het sinds 2010 afnemende aantal actieve leden van de (sport-) 

verenigingen en die trend zal zich de komende jaren voortzetten.  

Uit een inventarisatie van het ledenaantal blijkt een afname van 10% van actieve (jeugd-)leden over de 

afgelopen 5 jaar. 

 

 

1.2 Daling aantal leerlingen op de basisschool is veel groter dan in prognose 

Dat de leefbaarheid van Spierdijk onder druk staat is ook te zien aan het feitelijke aantal leerlingen van 

de Jozef en Maria basisschool. De door i&o research gemaakte gemeentelijke leerlingenprognose uit 

juni 2012 gaat uit van een daling van 19 leerlingen over de jaren 2009 tot en met 2015 en ziet het 

aantal leerlingen erna weer stijgen tot circa 133 leerlingen 2015. 

De werkelijkheid voor de directeur 

van de school is echter heel anders. 

De feitelijke daling vanaf 2009 tot en 

met 2015 is niet 16 leerlingen maar 

35 leerlingen. Ruim 2 keer zo veel als                                        

in de prognose. Vanaf 2005 is de 

feitelijke daling nog veel groter, 

namelijk van 177 naar 102 leerlingen.  

Dat is voor de enige basisschool in 

Spierdijk in 10 jaar een daling van 

meer dan 40%! Voor heel 

Koggenland was de daling van het 

aantal leerlingen in die periode ruim 

3%. De cijfers zijn beschikbaar maar 

daar is niets mee gedaan.  

 

Heeft dan niemand zich afgevraagd  

     hoe dat komt? 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat een plaatje meer zegt dan een tabel is hieronder de leerlingenprognose van de gemeente afgebeeld 

en als rode lijn de feitelijke situatie over de jaren 2005 - 2015. 

In de leerlingenprognose is overigens uitgegaan dat er in Spierdijk om de twee jaar 2 woningen worden 

gebouwd en dat er vanaf 2015 weer meer kinderen worden geboren in Spierdijk zodat het aantal leerlingen 

weer zal stijgen. Dat kan natuurlijk alleen als de jong volwassenen in Spierdijk een woning kunnen vinden en 

daar een gezin met kinderen kunnen stichten.  

Met voortzetting van het huidige beleid dat leidt tot het gedwongen vertrek van vooral jongeren uit 

Spierdijk in combinatie met de vergrijzing en afname van het aantal inwoners, zal het aantal leerlingen niet 

stijgen maar steeds verder afnemen. De huidige opheffingsgrens ligt bij 23 leerlingen. 
 

Prognose leerlingenaantallen Josef en Mariaschool  (i&o, Leerlingenprognose 2012-2027 Koggenland, juni 2012) 

 

1 oktober        aantal leerlingen      aantal leerlingen 

        opgave directeur                        prognose i&0 

2005   177   177 

2006   165   165 

2007   155   155 

2008`   150   150 

2009   137   137 

2010   133   133 

2011   127   127 

2012   117   123 

2013   107   120 

2014   107   115 

2015   102   121 

2016 (prognose)    98   125 

2017 (prognose)    96   125 

 

2025     ??   130 
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1.3          Vergrijzing en afname van het aantal inwoners van Spierdijk  

In opdracht van de gemeente is door i&o research (rapport monitor sociaal domein Koggenland, 

maart 2014 *2) de toekomstige bevolkingsontwikkeling onderzocht. De uitkomsten ervan voor 

Spierdijk zijn door i&o samengevat in een tweetal grafieken (pag. 43). 

 
 

Ondanks de groei van 7% van het aantal inwoners van de gemeente Koggenland van ruim 23.000 

inwoners in 2013 naar 24.500 in 2040 neemt het aantal inwoners in die periode in Spierdijk met 9% af 

en vergrijst. Het verloop ziet er als volgt uit: 

 

Jaar           Inwoners      tot 24 jaar       25 – 65 jaar     65 jaar en ouder 

 

2013            1590             492                   858                      240 

 

2040            1458             357                   650                      455 

 

 

Deze lange termijn prognose laat zien dat in Spierdijk een kleiner aantal actieve inwoners zal moeten 

zorgen voor een verdubbeld aantal inwoners van 65 jaar en ouder.   

Die ouderen willen overigens zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen waarbij de zorg zo veel 

mogelijk zal moeten worden geleverd door de kinderen, familie en andere Spierdijkers.  

Juist in de kleine dorpen als Spierdijk is het instandhouden van de sociale kracht van vitaal belang nu 

de landelijke overheid deze zorgtaak steeds meer legt bij de mensen zelf. 

 

Het kunnen blijven wonen in Spierdijk van jongeren is dus essentieel om die sociale kracht in stand te 

kunnen houden. 

 

Uit de uitgevoerde enquête onderzoek in Spierdijk blijkt dat in de periode 2010-2015 circa 15 

jongeren noodgedwongen zijn vertrokken naar elders en dat de komende 5 jaar er nog eens 20 dat 

concreet van plan zijn. Niet omdat zij dat wilden maar omdat ze geen betaalbaar huis in Spierdijk 

kunnen vinden. 

 

Het is deze reden dat we aan de gemeente Koggenland met klem vragen om het bouwen voor deze 

doelgroep in Spierdijk met grote urgentie ter hand te nemen. Dat was ook in de Structuurvisie 

voorzien. Zonder dit initiatief vanuit Spierdijk was dat ook niet gebeurd. 

 

 

*2 Monitor Sociaal Domein Koggenland 2014 

Aantal inwoners        Index  

2020      2025     2030 

De grijze lijn is de z.g. ‘’grijze druk’’ en de groene lijn de z.g. ‘’groene druk’’ (bron i&o) 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7t9iRsKnKAhUI7A4KHcVECDEQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ioresearch.nl%2Fwfgemeenten%2FWestfriesland%2Fpdf%2F2009Sociale%2520monitor%2520Koggenland_eindrapport.pdf&usg=AFQjCNGmL2d_u5cVvYHx_crFqGZ9TeUZzA&cad=rja
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2. CONCLUSIES 

 

De vitaliteit van het dorp Spierdijk neemt dus gestaag en in een fors tempo af.  

Dan hebben we het niet over de winkelvoorzieningen maar over het sociale hart van het dorp namelijk 

het aantal actieve verenigingsleden en het aantal leerlingen op de basisschool. 

 

Het aantal leden van de sportverenigingen in Spierdijk is de afgelopen 5 jaar met 10% gedaald.  

Het aantal leden van de jongerenverenigingen zelfs met bijna 20%. 

 

De gemeentelijke prognoses zijn te optimistisch en zijn ingehaald door de werkelijkheid. 

 

Op papier is er voldoende gemeentelijk beleid geformuleerd voor Spierdijk maar in de praktijk gaat de 

aandacht en prioriteit van de gemeente vooral uit naar de grotere kernen.  

Daar vindt een bevolkingsgroei plaats en verhuizen een deel van de jongeren uit Spierdijk 

noodgedwongen naar toe.  

 

Spierdijk is ook de enige kleine kern waarin ondanks de ruimtelijke reservering in de Structuurvisie 

sinds 2009 nog geen enkele woningbouw planologisch in voorbereiding is genomen. In Berkhout, 

Zuidermeer, Ursem is dat wel het geval. 

Dat is een gemeentelijke keuze tegen de zin in van tientallen jongeren die graag in Spierdijk willen 

blijven wonen maar daar geen passend huis kunnen vinden. 

 

Nu voor Spierdijk de gegevens op een rijtje staan zult u het met ons eens zijn dat het anders had 

gemoeten. Het gemeentelijk beleid om de leefbaarheid van de kleine dorpen zoals Spierdijk te 

ondersteunen door voor de eigen woningbehoefte van Spierdijk daar te bouwen kunnen de 

basisvoorzieningen in stand blijven.  

De grotere kernen als Avenhorn/de Goorn en Obdam kunnen ook dan blijven groeien en de 

winkelvoorzieningen zijn vooral daar gevestigd. 

 

De vele vrijwilligers in Spierdijk hebben nu het gevoel dat ze er alleen voor staan en hun gevoel wordt 

door ons onderzoek bevestigd.  

 

 

3. ACTIES 

 

Door de burgemeester is de nieuwjaarstoespraak op 4 januari 2016 namens het college de navolgende 

tekst uitgesproken: 

‘’Je ziet vitale dorpen met een hecht verenigingsleven. 

Maar je hoort ook zorgen over de toekomst van onze kleinste dorpen. 

Waar de winkels al een tijd verdwenen zijn en waar de scholen het lastig hebben met het 

leerlingenaantal. 

Moet er een nieuw woningbouwprogramma komen voor juist die kleine dorpen? Is dat de oplossing? En is 

het haalbaar? Ik stel me voor, het komend jaar daarover in een aantal dorpsgesprekken met u in gesprek 

te gaan. Om daar een gezamenlijk perspectief te ontwikkelen. ‘’ 

 

Het signaal van de burgemeester is positief maar voor de kern Spierdijk is het geen zorg meer voor de 

toekomst maar, zo blijkt uit ons onderzoek, is al vanaf het jaar 2010 een feitelijke afname van de 

vitaliteit van het dorp gaande.  

 

Dus een gemeentebestuur dat ‘’hoort over zorgen over de toekomst van de kleine dorpen’’ komt wat 

passief en afstandelijk over omdat juist een plattelandsgemeente Koggenland dit als een speerpunt 

van beleid zou moeten voeren. 
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In de startnotitie bestemmingsplan Kernen Koggenland *3 wordt geen woord geschreven over 

maatregelen om de leefbaarheid van de kleine kernen te kunnen behouden. Het gaat feitelijk vooral 

om een digitalisering van het huidige, oude beleid. Door de Raad is deze startnotitie op 25 januari 

2015 per hamerslag vastgesteld.  

U kunt raden wat de uitkomst voor het draagvlak van een dergelijk plan zal zijn bij de inwoners in de 

kleine kernen. 

 

De gemeente is dus niet scherp en actief genoeg om de leefbaarheid van de kleine dorpen in daden te 

ondersteunen. Eerlijk gezegd had de gemeente dit voor Spierdijk al eerder en krachtiger moeten en 

kunnen aanpakken op het moment dat in oktober 2009 de Structuurvisie is vastgesteld.  

 

‘’Maar goed: beter laat dan nooit’’.   

 

Er is voor Spierdijk dus gewoon geen tijd meer om daar nog een jaar over te discussiëren.  

Immers, de demografische ontwikkeling van Spierdijk (wegtrekkende jeugd, vergrijzing, sterke afname 

leerlingenaantal basisschool, afnemend ledenaantal verenigingsleven) met als belangrijke oorzaak het 

ontbreken in Spierdijk van een passende woning voor startende jongeren, vormt de onderbouwing van 

het nut en noodzaak voor het doorlopen van een apart bestemmingsplan.  

 

Ook in de kadernota 2016 staat op pagina 21 als antwoord op de vraag ‘’Wat willen we tot 2018 

bereiken? Antwoord: Uitvoering geven aan de Structuurvisie 2020’’.  

De urgentie is zo groot omdat er nu wordt gewerkt aan een actualisatie van het Regionaal Actie 

Programma (RAP) tot 2020 en een regionale structuurvisie wordt opgesteld.  

Een concreet bouwprogramma voor Spierdijk zal in deze plannen moeten zijn ingepast om 

medewerking van de Provincie te kunnen verkrijgen. 

 

Omdat voor Spierdijk de analyse is gemaakt en concrete maatregelen passen binnen de vastgestelde 

Structuurvisie kunnen de door de burgemeester gestelde vragen nu reeds worden beantwoord.  

Ja, er is een woningbouwprogramma nodig voor Spierdijk. Daar is overigens al in 2009 een ruimtelijke 

reservering voor getroffen.  

Het is haalbaar mits de gemeente daarop strategisch, operationeel en juridisch gaat sturen qua 

programma opzet, verkaveling en inzet van onder meer de z.g. Koopgarantregeling en of het Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 

Dus met grote spoed uitvoering geven aan het vastgestelde beleid en veel scherper sturen en 

afspraken maken met private partijen over het te ontwikkelen woningbouwprogramma. Dit zo nodig 

met de inzet van het wettelijk instrumentarium Grondexploitatieplan. 

 

Met een gemeentelijke verordening over toewijzing van de (koop-)woningen aan Spierdijkse 

gegadigden kan het bouwen voor de eigen woningbehoefte worden veilig gesteld. 

 

Zelfs wanneer er nu toe wordt besloten, zijn nog 1 a 2 jaar nodig voor het doorlopen van een 

bestemmingsplanprocedure, vergunningverlening en voorbereiding van de uitvoering voordat er 

daadwerkelijk in Spierdijk een nieuwe woning op de gereserveerde locatie beschikbaar komt. 

 

Met grote voortvarendheid dient dan ook een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen zoals 

in de derde alinea  bij paragraaf 2.5.1 van de toelichting van het bestemmingsplan Landelijk Gebied *4 

staat verwoord.  

 

 

*3  Startnotitie Bestemmingsplan Kernen Koggenland jan 2015 

 

*4  Toelichting Bestemmingsplan Landelijk Gebied Gemeente Koggenland 2013 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjV3pf7sanKAhUF6A4KHS-qDP0QFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fraad.koggenland.nl%2FDocumenten%2F11-3-Bestemmingsplan-Startnotitie-Kernen-Koggenland.pdf&usg=AFQjCNH0qGM5fPIjetaKSl-Y2EJvkuhPWA&bvm=bv.111677986,d.ZWU&cad=rja
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1598.BPLGKoggenland-va01/t_NL.IMRO.1598.BPLGKoggenland-va01.html
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Ook in het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie is op pagina 212 voor het jaar 2018 in 

Spierdijk aanvullende woningbouw ingepland. *5 

 

De in deze Structuurvisie gereserveerde locatie ligt buiten de plangrens van het Komplan 2008.  

Er dient dus een aparte bestemmingsplanprocedure (z.g. Globaal Eindplan) te worden doorlopen los 

van de integrale herziening van het Bestemmingsplan Kernen Koggenland. 

 

In de door de Raad vastgestelde Structuurvisie 

2020 is voor Spierdijk een ruimtelijke locatie 

gereserveerd die volgens vigerend 

gemeentelijk beleid kan worden ingezet indien 

daartoe vanuit de eigen woningbehoefte 

aanleiding toe is.  

(Afbeelding hiernaast: rode blokjes). 

 

Deze locatie is met toepassing van de criteria 

die door de Provincie zijn geformuleerd ten 

aanzien van natuur en het behoud van het 

dorpskarakter (z.g. Dorps-DNA), ruimtelijk het 

meest geschikt. 

 

Een globale juridische en ruimtelijke toets leidt 

ertoe dat deze locatie – mits ingezet voor de 

eigen woningbehoefte van Spierdijk – 

planologisch geen belemmeringen kent en ook 

kan voldoen aan de toets van de Provincie voor 

wat betreft het bouwen buiten het Bestaand 

Bebouwd Gebied (BBG).  

Wel dient de locatie binnen de regio en met de provincie te worden afgestemd.  

 

Deze in de Structuurvisie gereserveerde locatie is in eigendom van een projectontwikkelaar die voor 

deze locatie reeds in 2009 een ontwerp heeft gemaakt dat voorziet in circa 90 woningen in 

overwegend de duurdere verkoopklassen. Dat programma voorziet niet in het beoogde doel. 

Om Spierdijk voor de toekomst vitaal te houden zal het benodigde woningbouwprogramma met 

name (starters)woningen voor jongeren in de goedkopere klassen dienen te bevatten. De reeds 

aanwezige woningvoorraad in Spierdijk voorziet daar immers te weinig in.  

Het is cruciaal dat deze woningen op termijn ook beschikbaar blijven voor toekomstige starters. Dat is 

mogelijk door de inzet van z.g. Koopgarantregeling al dan niet in combinatie met startersleningen. De 

gemeente Koggenland heeft tot nu toe – ook in de thans in ontwikkeling zijnde locaties- hier geen 

gebruik van gemaakt.  

 

Het gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid maakt het mogelijk om in Spierdijk zelf te bouwen 

voor de eigen woningbehoefte. Die woningbehoefte bestaat vooral uit het bouwen van circa 20 

woningen per 5 jaar voor startende jongeren. Uit de enquête blijkt een behoefte aan vooral 

koopwoningen in de categorie €125.000-€200.000.  

 

Dit programma kan op kleine schaal worden aangevuld met ‘’doorstroomwoningen’’ voor inwoners uit 

Spierdijk die in het dorp een kleinere, passende woning zoeken. Maatwerk is dus geboden. 

 

 

 

*5 Structuurvisie 2020 Koggenland 

Golfbaan 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjp8YOeuKnKAhXBjQ8KHW28CvcQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fgeo.koggenland.nl%2Fdurp%2FNL.IMRO.1598.gSV-va01%2Fd_NL.IMRO.1598.gSV-va01.pdf&usg=AFQjCNEYCI9t4VXVuUcmxGvYimanYvKPeQ&cad=rja
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Wij vragen concreet aan de Raad om het College opdracht te geven tot: 

 

1. Het in de Structuurvisie vastgestelde beleid om in Spierdijk zelf voor de eigen woningbehoefte 

te bouwen met grote voortvarendheid planologisch uit te werken door het opstarten van een 

bestemmingsplan voor de gereserveerde locatie. 

 

2. In het Regionaal Actie Programma (RAP) 2015 – 2020 voor het jaar 2018 voor Spierdijk een 

programma van 25 woningen op te nemen. Voor de jaren 2019 en later jaarlijks 5 woningen. 

 

3. Het opstellen en uitwerken van dit planologisch beleid en het woningbouwprogramma in 

directe samenspraak en met inbreng van de kerngroep Spierdijk te laten plaats vinden zodat 

initiatieven als de Koopgarantregeling en het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 

in het plan kunnen worden uitgewerkt. 

 

 

 

 

Namens de kerngroep Spierdijk vitaal, 

 

Kor Buitendijk en Ronald Groot 

 

 

 

Voor toelichting of vragen over deze notie kunt u contact opnemen met Kor Buitendijk  

 

Bereikbaar  

 

per tel: 06 23 011 334  

 

per email: korbuitendijk@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

 

Enquête Woononderzoek Jongeren Leefbaar Spierdijk (vragenlijst en uitkomst), december 2015 

 

Ledenaantal Verenigingsleven Spierdijk 2010 – 2015 



Enquête leefbaar Spierdijk 
Misschien heeft u het al gelezen in de Dorpsbanier: Er is een comité opgestaan om na te denken hoe we het 

dorpsleven in Spierdijk zo levendig mogelijk kunnen houden in de toekomst. Daarvoor hebben we actieve inwoners 

nodig die ook graag in Spierdijk wonen.                                                                                                                                                             

We willen graag weten welke  jongeren of andere inwoners de afgelopen 5 jaar uit Spierdijk zijn verhuisd en 

waarom en welke dat de komende 5 jaar van plan zijn.                                                                                                         

Als we dat weten kunnen we met de gemeente in overleg gaan of te kijken of we daar iets aan kunnen doen. 

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zonder dat u naam of gegevens bekend wordt.                                        

U helpt ons en u zelf en vooral het verenigingsleven van Spierdijk enorm door deze enquête in te vullen.  

Dit formulier kan zowel digitaal als schriftelijk worden ingeleverd bij Sanne Groot, de adres en contact gegevens zijn 

onderaan de enquête te vinden. 

1. Naam:………………………………………………………………………………… 

2. Huidige adres:……………………………………………………………………. 

3. Indien verhuisd naar elders het vorige adres in Spierdijk…………………………………………… 

4. Leeftijd: ……...jaar 

 

5. Wat is uw relatiestatus? 

o Alleenstaand 

o In een relatie 

o Gehuwd/samenwonend zonder kinderen 

o Gehuwd/ samenwonend met kinderen 

 

6. Wat is uw huidige woonsituatie? 

o Huurwoning 

o Koopwoning 

o Thuiswonend 

o Anders namelijk: ………………………………………………………….. 

 

7. In wat voor type woning woont u nu?  

o Rijtjeswoning 

o Twee-onder-één-kapwoning 

o Vrijstaande woning 

o Anders namelijk:………………………………………………………….. 

 

8. Kunt u een reden aangeven wanneer u vrij zeker uit Spierdijk zou verhuizen? 

o Geen passende woning beschikbaar komt 

o De basisschool zal verdwijnen 

o Anders, namelijk……………………………………………………………………………….. 

 

9. Is er een vereniging of andere activiteit die u in Spierdijk  mist?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



10. Heeft u op dit moment de wens om te verhuizen? 

o Ja   

o Nee (dan kunt u alle volgende vragen overslaan) 

o Weet nog niet(dan kunt u alle volgende vragen overslaan) 

 

11. Binnen welke termijn wilt u gaan verhuizen? 

o 0-2 jaar 

o 2-5 jaar 

o  5-10 jaar 

 

12. Wat is de reden dat u wilt verhuizen? (Bij vragen 12 t/m 20 meerdere opties mogelijk) 

o Zelfstandig wonen  

o Meer passende woning 

o Meer voorzieningen 

o Werk 

o Anders, namelijk:………………………………………………………………………….. 

 

13. Naar welke locatie zou u willen verhuizen? 

o Spierdijk 

o De Goorn/Avenhorn 

o Obdam 

o Elders in de gemeente Koggenland namelijk:…………………………………. 

o Buiten de gemeente Koggenland namelijk:……………………………………. 

 

14. Als u niet naar of in Spierdijk zou willen blijven wonen kunt u aangeven waarom dat is? 

o Geen passende woning beschikbaar 

o Onvoldoende winkelvoorzieningen 

o Ik ga in de woonplaats van mijn partner wonen 

o Anders, namelijk:……………………………………………………………………………. 

 

15. Als u naar een andere kern in de gemeente Koggenland zou willen verhuizen kunt u dan aangeven waarom 

dat is? 

o Ik mis in Spierdijk ……………………………………………. 

 

16. Heeft u interesse in een koop- of huurwoning? 

o  Koopwoning 

o Huurwoning 

o Geen voorkeur 

 

17. In het geval van een huurwoning, naar welke huurprijs per maand gaat uw voorkeur uit? 

o tot € 400,- per maand 

o € 400,- tot € 600,- per maand 

o € 600,- tot € 800,- per maand 

o € 800,- tot € 1.000,- per maand 

o Meer dan € 1.000,- per maand 

 

 

 

 

 



18. In het geval van een koopwoning, naar welke prijsklasse gaat uw voorkeur uit? 

o € 125.000 - € 175.000 

o  € 175.000 - € 225.000 

o € 225.000 - € 275.000 

o € 275.000 - € 350.000 

o Meer dan € 350.000 

 

19. Naar welk soort woning gaat uw voorkeur uit? 

o Bestaande woning 

o Nieuwbouwwoning 

o Bouwkavel / zelfbouwinitiatief 

 

20. Naar welk bouwtype gaat uw voorkeur uit? 

o Appartement (jongeren/ouderen) 

o Rijtjeswoning 

o  Twee-onder-één-kapwoning 

o Vrijstaande woning 

o Anders, namelijk:……………………………………………………………….. 

 

21.  Indien u besluit een andere/nieuwe woning te betrekken is uw huidige woning dan (in principe) geschikt als 

z.g. doorstroomwoning? 

o Ja 

o  Nee 

o Misschien 

o Anders, namelijk:………………………………………………………………………………………… 

        20. Heeft u nog opmerkingen? 

               ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Bedankt voor het invullen van deze enquête! Deze kan uiterlijk 15 december ingeleverd worden bij Sanne 

Groot: Noordspierdijkerweg 168 of mailen naar: sanne-groot1@hotmail.com 



Uitslag Enquê tês woonondêrzoêk jongêrên Lêêfbaar Spiêrdijk 

1.wonend in Spierdijk          33 

   2. reeds vertrokken uit   
    Spierdijk:                            30 
 

 
  

Totaal:                                     63 respondenten 

Vraag nummer A B  C D  

5. Relatiestatus 

Alleenstaand 
 27 In een relatie 18 

Gehuwd 
samenwonend 

zonder kinderen          
15 

Gehuwd/samenwonend 
met kinderen              3 

 

6. Huidige  
    woonsituatie 

Huurwoning 
   9 Koopwoning   19 

Thuiswonend 
 33                  Anders  

 

7. Huidig type woning 
Rijtjeswoning  15 

Twee onder een kap           
5 

   Vrijstaande     
   woning         32 Anders            9 

Appartement 9x, vrijstaand zijn nu inwonend 
bij ouders. 

8. reden verhuizing uit   
    Spierdijk/waarom  
    reeds vertrokken? 

 Als er geen 
passende woning 

beschikbaar 
komt/er was geen 
passende woning 

beschikbaar   
            50 

De basisschool zal 
verdwijnen 

 8  Anders 24 

Anders: Pinautomaat 
(4x), Supermarkt 
(2x)partner wil elders 
wonen (14x) baan ver 
van Spierdijk(5x) Studie 

Van de 30 vertrokken respondenten uit 
Spierdijk in de jaren 2010-2015 hebben 11 
aangegeven terug te willen keren indien er 
een woning beschikbaar komt en 7 
respondenten twijfelen erover. 

9 Wat er gemist wordt    
   Spierdijk Open vraag    

 

10. Wens om te  
       verhuizen 

Ja 
33 

Nee 
19 

Misschien 
11  

 

11. Welke termijn 0-2 jaar 
14 

2-5 jaar 
17 

5-10 jaar 
7  

 

12. Reden verhuizing Zelfstandig 
wonen 

 29 

Meer passende 
woning 

                                   8 

Meer 
voorzieningen 

2 Werk 

Anders namelijk: 
Weer bij familie, vrienden en verenigingen 
gaan wonen(5x) 



 

13. Naar welke locatie  
      verhuizen 

Spierdijk 
32 

De Goorn/Avenhorn 
10 

Obdam 
5  

1, Amsterdam(2x), Ursem(2x) 
 

14. Waarom buiten  
       Spierdijk verhuizen 

Geen passende 
woning 

26 

Onvoldoende 
winkelvoorzieningen 

12 

Ik ga in de 
woonplaats van 

mijn partner 
wonen 

6 
Anders  

4 

er is niets te doen, nu nog geen partner of 
vaste baan, deze zaken kunnen later zeker een 
reden zijn om buiten Spierdijk te gaan wonen.  
Ik heb vrienden in een andere woonplaats.  
 

15. Wat mist je in   
       Spierdijk? 
 

              Open  
              vraag    

 

16. Interesse in Koop  
       of huurwoning 

Koopwoning 
34 

Huurwoning 
7 

Geen voorkeur 
3  

 

17. Huurprijs Tot 400 euro per 
maand 

3 

400 tot 600 euro per 
maand 

8 

600 tot 800 
euro per maand 

5 

800 tot 1000 euro per 
maand 

1 

 

18. Koopprijs 
125.000-175.000 

18 
175.000-225.000 

17 

225.000-
275.000 

9 
275.000-350.000 

3 

Meer dan 350.000 
 
0 

19. Welk soort woning 
  Bestaande 
woning 

23 
Nieuwbouwwoning 

27 

 
Bouwkavel/zelf

bouwinitiatief 
 7  

 

20. Welk soort  
       bouwtype 

Appartement 
7 

Rijtjeswoning 
18 

Twee-onder-
een-kapwoning 

26 
Vrijstaande woning 

14 

Anders: maakt niet zo veel uit als het maar in 
het budget is. Voorkeur gaat uit naar een 
beginnerswoning waar je in je eentje of met 
z'n tweeën kan wonen. Hoekhuis (2x) 
 

21. Oude woning  
       geschikt als  
      doorstroomwoning 

Ja  
9 

Nee 
27 

Misschien 
1  

 

 

 

 



Open vragen: 

9. Is er een vereniging of andere activiteit die u in Spierdijk mist? 

 pinautomaat(4x) 

 supermarkt (2x)  

 Sportschool 

 Bootcamp 

 nee het verenigingsleven in Spierdijk is top 

 snackbar 
 
15. Als u naar een andere kern in de gemeente Koggenland zou verhuizen kunt u dan aangeven waarom dat is? 

 Pinautomaat (2x) 

 Supermarkt (5x) 

 Winkels, (8x) 

 jonge gezinnen (2x) 

 openbaar vervoer (5x) 

 huizen 

 snackbar 

 alle mogelijke voorzieningen.  

 Resp 31 : mist in spierdijk een actiever centrum. Er mist iets als wat de Vijverhof voor Avenhorn/de Goorn en wat de Dorpsstraat voor Obdam is. Het 
hoeft niet heel grootschalig maar de huidige situatie met een bakkerij en een cafe/bowling is wel wat aan de magere kant. 

 Resp 32. Ik mis in Spierdijk goede starterswoningen zoals in Zuidermeer, winkels 
 

 

Overige opmerkingen 

 Bouw a.u.b een nieuwe wijk voor starters 

 graag meer starterswoningen in spierdijk 

 super dat jullie hiermee bezig zijn! 

 we hopen dat er gebouwd gaat worden! 

 ga zo door sanne en nog gefeliciteerd 

 heel goed initiatief! Spierdijk moet blijven leven! 



 Goed initiatief om de identiteit van Spierdijk te behouden. Het is voor mij alleen jammer dat 
ik eerst mijn studie nog moet afmaken en dus nog niet weet wat voor baan ik ga krijgen(wat 
ik ga verdienen). Zal na mijn studie nog wel een tijd moeten gaan sparen dus daardoor is 
het moeilijk inschatten wat mijn situatie is over een paar jaar.  

 ik mis in Spierdijk nieuwbouwwoningen 

 Ik mis geen verenigingen in Spierdijk. In het verenigingsleven wordt al vrij veel 
georganiseerd voor de jeugd en volwassenen, kijkend naar het Gilde, Jongen/Meidenclub, 
NKJB , voetbal, handbal en tennis. Maar als er mensen buiten Spierdijk gaan wonen dan zal 
dat wel steeds minder worden! 

 Ik vind het een goed initiatief wat jullie hiermee doen! Ik hoop dat de gemeente er naar 
luistert! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              December 2015 

 



Overzicht leden, bestuur, vrijwilligers en bezoekers per vereniging en activiteit in  Spierdijk, november 2015

vereniging vrijwilligers bezoekers frequentie of aantal activiteiten

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2015-2016 2015

st. george voetbal senioren 86 86 95 94 103 98 wekelijks

st. george voetbal jeugd 87 82 81 79 73

st. george handbal 18 jaar en ouder 41 43 41 32 15 60

st. george handbal tot 18 jaar 67 64 70 66 74 wekelijks, ook leden van buitenaf

st. george tennis senioren 127 129 129 129 125 50 wekelijks

st. george tennis jeugd 37 26 16 19 16

TOTAAL ST. GEORGE 445 430 432 419 406 208

jongerenverenigingen

t gilde (tot 11 jaar) 69 61 47 47 48 14 wekelijks

meidenclub (tot 16 jaar) 34 32 34 38 28 13 wekelijks

jongensclub (tot 16 jaar) 28 19 26 24 18 10 wekelijks

nkjb (vanaf 17 jaar) 122 119 118 115 112 8 maandelijks

TOTAAL JONGERENVERENIGINGEN 253 231 225 224 206 45

Peuterspeelzaal en basisschool

warskippers (2 - 4 jaar) 22 23 26 23 20 10 dagelijks

school dagelijks

TOTAAL PEUTERSPEEL / SCHOOL 22 23 26 23 20

Jeugdevenementen 

zeskamp spierdijk (volwassenen) 196 184 218 173 juli '16 20 350

zeskamp spierdijk (jeugdzeskamp) 103 79 93 68 juli '16 20 250 NB: 2007: 159 | 2009: 108

st. george cross (spierdijkatletiek) 350 40

scholierenloop (scholieren) 65 25

sportspektakel volwassenen 650 90

sportspektakel jeugd

overige verenigingen

Onder Ons 13 250 wekelijks oefenen half jaar, 3 tot 4 keer optreden

Zanggroep Samen 30 50 wekelijks oefenen, maandelijks optreden

Soli deo Gloria wekelijks oefenen, maandelijks optreden

KVG (dames), 14-3-57 42 7 maandelijks (12x per jaar)

leden/deelnemers



Zonnebloem 18 50 van 1 tot 20 pers veel bezoeken aan huis en activiteiten

KBO (55+) 160 6 6 per jaar

soos 2 20x per jaar

Ehbo

steeds gladder 550 77 bouw nieuwe keet

steeds sneller

accordando 23 15 125 10 optredens per jaar, heel Koggenland, 4 jeugdleden

oranjecomite 10 330

dorpsbanier 27 600

onwijs festival 25 250

tuinfeest spierdijk 100 1300

veiling spierdijk 65 600 gevers/kopers


