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Voorwoord 
 
Voor u ligt de uitkomst van de dorpsenquête die door Dorps Belangen Organisatie “Steenderens Belang” is 
uitgevoerd in het najaar van 2009. 

 
De vragenlijsten zijn huis aan huis verspreid, één 
formulier per adres. In totaal zijn 898 formulieren 
verspreid en hebben wij 172 formulieren terug 
ontvangen. Dit is 19 %. Deze respons vinden wij 
enigszins teleurstellend echter, ondanks deze kleine 
respons is dit voldoende om deze uitslag representatief 
te noemen voor Steenderen. 
 
Dit was de eerste enquête die wij uitvoeren, waarbij wij 
graag de mening wilden weten van de inwoners van 
Steenderen e.o. over alledaagse zaken. Wij hebben 
ervoor gekozen om een algemene vragenlijst te 
hanteren, waarin de keus aan de mensen gelaten werd 
om dieper op de zaken in te gaan. 
 

 
 

Wij hebben de enquête opgesplitst in 7 onderwerpen, waarvan wij denken dat die belangrijk zijn, te weten: 
 

1. wonen; 

2. voorzieningen; 

3. centrum van het dorp; 

4. woonomgeving; 

5. sociaal klimaat; 

6. veiligheid; 

7. dorpsbelangen. 
 

Bij vele vragen hebben de inwoners van Steenderen opmerkingen ter onderbouwing van hun mening toegevoegd. De 
meest voorkomende opmerkingen zijn samengevat weergegeven naast de grafieken. 
Met de uitkomst van de enquête willen wij bereiken dat er gerichter en doelmatiger kan worden ingesprongen op de 
behoeften van de inwoners van Steenderen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt bij het opstellen van een 
dorpsvisie. 
Wij gaan ervan uit dat de uitslag van deze enquête een bijdrage kan leveren bij het bepalen van het gemeentelijk 
beleid. 
 

1. Wonen 
 

Wij willen graag een beeld krijgen hoe tevreden u bent over uw huidige woning en of het aanbod aan woningen 

voldoende is in Steenderen. 
 

Wat is uw leeftijd? (172)

22%

50%

27%

1%

jonger dan 25

jaar

26 tot 45 jaar

46 tot 65 jaar

ouder dan 65

jaar

Respons

81%

19%

niet retour

retour

Hoe lang woont u in Steenderen? (172) 

6%

10%

25%

55%

4% minder dan 2

jaar

2 - 5 jaar

6 - 10 jaar

11 - 25 jaar

langer dan 25

jaar
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Bewoont u een eigen of een huurwoning? 

(166)

17%

83%

huurwoning

koopwoning

  
 

Heeft u verhuisplannen? (167)

11%

89%

ja

nee

 
 

1.6 Wat is de reden van uw verhuisplannen ?   
 

• nieuwbouw elders 
• aankoop bouwterrein 
• weinig winkels 
• slecht openbaar vervoer 
• kleiner wonen 

 

Indien u een koopwoning zoekt in 

Steenderen, vindt u het aanbod dan 

voldoende? (64)

77%

23%

voldoende

onvoldoende

 
 

• luxe appartementen 
• patiowoningen als in Zelhem 
• aangepaste woning gelijkvloers 

Hoe lang woont u in uw huidige 

woning? (165)

8%

12%

18%

40%

22%

minder dan 2

jaar

2 - 5 jaar

6 - 10 jaar

11 - 25 jaar

langer dan 25

jaar
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Als u een koopwoning zoekt, wat voor 

type woning zoekt u dan? (34)

17%

59%

9%

12%

3%

2/1 kap woning

vrijstaande woning

woning in rij

appartement

starterswoning

seniorenwoning

 
 

Indien u een huurwoning zoekt in 

Steenderen, vindt u het aanbod dan 

voldoende? (34)

29%

71%

voldoende

onvoldoende

 
 

Als u een huurwoning zoekt, wat voor 

type zoekt u dan? (30)

13%

7%
3%

20%

13%

44%

2/1 kap woning

vrijstaande

woning

woning in rij

appartement

starterswoning

seniorenwoning

 
 

• Er komen veel mensen van buitenaf 
• Mensen uit Steenderen moeten voorrang 

krijgen 
• Komt nauwelijks iets vrij en verdeling via 

website werkt niet goed 
• Te weinig seniorenwoningen 
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Hoe beoordeelt u het systeem voor het 

toewijzen van huurwoningen? (88)

61%

5%

34% voldoende

onvoldoende

is mij onbekend

 
 

Bent u van mening dat Steenderen moet 

groeien? (157)

69%

31%

ja

nee

 
 

Voor wie moet er gebouwd worden? (134)

40%

20%

40%

inwoners van

Steenderen

inwoners van de

gemeente

Bronckhorst

iedereen

 
 

• Één persoon woont in een 
huurwoning waar een heel gezin in 
zou kunnen wonen 

• Er wordt geen rekening gehouden 
met langer wonende mensen, 
waardoor de straat toch een heel 
ander gezicht krijgt 

• Voorrang eigen bewoners 
• Lootsysteem werkt niet 
• Te veel buitenstaanders komen snel 

aan bod 
• Te veel goedkope woningen gaan 

naar buitenstaanders 
• Het puntensysteem was beter 
• Voorkeur voor maatschappelijk 

en/of economisch gebondenen 

 
 
• Voor zover dat de leefbaarheid ten goede 

komt (sociale gebeuren in stand houden) 
• Ja, i.v.m. het aantrekken van jongeren en 

hun gezinnen 
• Nee, dorpskarakter behouden 
• Geen woningen, wel bedrijven 
• Meer starterswoningen 
• Meer voorzieningen 

• Betaalbare starterswoningen 
• Voor iedereen, Steenderen mag niet 

krimpen, moet leefbaar blijven 
• Leegstaande gebouwen restaureren en 

bewonen (gebruik maken van bestaande 
voorzieningen) 

• Geen beperkingen 
• Voor de jeugd 
• Eerst voor de inwoners van Steenderen 
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Hebt u verwanten of inwonende kinderen 

die in de toekomst zelfstandig in 

Steenderen willen wonen? (146)

40%

60%

ja

nee

 
 

Samenvatting wonen; 
 

De enquête is vooral ingevuld door het oudere deel van de bevolking. De categorie inwoners tot 25 jaar heeft 
weinig of geen respons gegeven op de enquête. 
 
Het woningaanbod is nu te eenzijdig en vooral starters en senioren hebben moeite om een geschikte woning te 
vinden. Huurwoningen zijn er onvoldoende (vooral senioren- en starterswoningen). Daarnaast is het systeem 
van inschrijving niet of onvoldoende bekend of werkt niet naar behoren. 
 
Uit de enquête komt naar voren dat Steenderen mag/moet groeien, vooral ter bevrediging van de plaatselijke 
behoefte. Daarnaast geeft men aan dat Steenderen voor iedereen mogelijkheden moet geven om het dorp 
leefbaar te houden. Dit dient wel met de nodige zorg te gebeuren.  

 
2. Voorzieningen 
 

Wij willen inzicht krijgen of voorzieningen in Steenderen optimaal functioneren en of er extra voorzieningen gewenst 

zijn. We benoemen een aantal voorzieningen en stellen daar vragen over. Vragen over winkels stellen we bij 

onderdeel 3: ‘het centrum van het dorp’. 
 

Onderwijs 
 

Indien u kinderen heeft in de leeftijd van 0 tot 12 jaar: 
 

Waarom kiest u voor een bepaalde 

school? (45)

9%

76%

15%

afstand

soort onderwijs

niveau

 
 

• Er is te weinig aanbod en geen echte kern 
• Zorgen voor betaalbaar wonen 
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Bent u tevreden over de inrichting van de 

openbare ruimte van de school 

(schoolplein en omgeving)? (44)

77%

23%

ja

nee

 
 

Bent u tevreden over de kwaliteit van 

onderwijs of opvang? (43)

84%

16%

ja

nee

 
 

 

Gezondheidsvoorzieningen 
 

2.4 Welke gezondheidsvoorzieningen kent u in Steenderen ?  (absolute getallen) 
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113

76

40

58

1720
10

84

 
 

• Teveel kleine scholen, maak er één school 
van (integratie van 3 scholen) 

• Mismanagement IJsselgraaf i.v.m. 
groepensysteem 

• Beleid stichting slecht (IJsselgraaf) 
• Nivo te laag (school niet aangegeven) 
• Peuterschool Nijntje Pluis heeft nog maar 

1 gediplomeerde juffrouw i.v.m. geld 
gemeente 

• Ontevreden over Steenuil 
• Holthuisje 

• Meer groen (Steenuil) 
• Doorstroming verkeer ingang 

Joannesschool is slecht 
• Verkeersomstandigheden Steenuil niet 

optimaal 
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2.5 Op welke manier zouden de aanwezige gezondheidsvoorzieningen in Steenderen voor u verbeterd kunnen 

worden ?  
 

• Tandarts neemt geen patiënten meer aan. Zit vol. Dus uitbreiding voor mensen uit Steenderen. 
• Alles onder één dak 
• Gescheiden structuur ontvangst & apotheek van gezamenlijk huisartsen niet goed 
• Langere openingstijden huisarts, apotheek en weekenddienst 
• Telefonische bereikbaarheid huisarts en tandarts 
• Bloedprikken moet op een vroeger tijdstip kunnen 
• Vestiging manuele therapeut of chiropracticer 
• Toevoegen 24 uur zorg 
• Toevoegen woonservice zorg 
• Uitbreiding De Bongerd naar verzorgingshuis/voorziening 

 

Ontmoetingscentrum 
 

Indien er in Steenderen een 

ontmoetingscentrum zou zijn, zou u 

daar dan gebruik van maken? (159)

22%

18%60%

ja

nee

soms

 
 

2.7 Waarvoor zou zo’n ontmoetingscentrum moeten dienen, vindt u ? Of wat zou u daar graag willen doen? 

Waar zou volgens u dit ontmoetingscentrum moeten komen? U mag meerdere mogelijkheden aangeven.  

(absolute getallen) 
 

• Sociale contacten 
• Muziek theater/muziekzaal-repetitieruimte 
• Evenementen 
• openbare bijeenkomsten 
• tentoonstellingen 
• opvang, activiteitencentrum voor jongeren en ouderen 
• cultuurhuus  
• lezingen/cursussen/vergaderruimte/workshops 
• verenigingsactiviteiten 
• bibliotheek 
• feestjes 
• condoleance 
• service/informatiecentrum/cultureel/politiepost 

 
Het liefst gelegen centraal in het dorp, bijvoorbeeld op plaats winkel Gebbing of bij de sporthal, in het oude 
gemeentehuis, in het Anker, zolang het de voorzieningen in de Bongerd maar niet verdringt. 
 

• ligt aan sfeer en soort 
• cursussen 
• culturele activiteiten 
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Sportvoorzieningen 
 

Maakt u gebruik van de sporthal? (169)

47%
53%

ja

nee

    

Maakt u gebruik van het zwembad? (169)

60%

40%
ja

nee

 
 

Wat is uw mening over 

binnensportvoorzieningen? (124)

74%

17%

6%

3%

goed

redelijk

matig

slecht

 
 

Wat is uw mening over de 

buitensportvoorzieningen? (129)

68%

26%

4%

2%

goed

redelijk

matig

slecht

 
 

• Sporthal goed 
• Aanbod sporten beperkt 
• Weinig aanbod aerobic 
 
 

• Zwembad is plaatje voor Steenderen 
• Slechte kwaliteit van voetbalvelden en 

voorzieningen 
• Meer parkeerplaatsen 
• Voorzieningen moeten blijven 
• Weinig aanbod buitensport 
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Wat is u mening over het zwembad? 

(172)

88%

5%3%
2%

2%

goed/moet

blijven

klein

oud (gedateerd)

duur

beperkt open

 
 
2.13 Mist u een bepaalde sportvoorziening in Steenderen ? Heeft u ideeën/tips ?  
 

• meer bekendheid geven en uitbreiding van sportmogelijkheden 
• fitnesscentrum 
• atletiek 
• mini golfbaan 
• sportbegeleiding voor mensen met beperkingen (sportrevalidatie) 
• jeu de boules 
• skeelerbaan 
• sportschool 
• dansen/streetdance etc. 
• fietscrossbaan 

 

Ouderenvoorzieningen 
 

2.14 Welke wensen of welke mening heeft u over de zorg voor ouderen in Steenderen ?  
 

• weinig aanbod voor volwassenen. Zijn op plaatsen uit de omgeving aangewezen uitbreiding zorg binnen 
woonzorgcentrum) 

• zorg op maat 
• zolang een ouder zelf om hulp kan vragen is het voldoende. De angst voor veel ouderen uit De Bongerd is 

Steenderen te moeten verlaten als de te bieden zorg niet meer voldoende is (aanleunwoningen, 
verpleegmogelijkheden) 

• Nachtvoorziening gewenst 
• Te weinig aanspreekpunten voor klachten 
• Openbaar vervoer verbeteren 

 

Woon- en zorgcomplex de Bongerd 
 

2.15 Wat betekent de Bongerd voor u?  
 

• veel vrijwilligerswerk 
• kunt in eigen dorp blijven wonen (goede voorzieningen) 
• alternatief als je niet meer zelfstandig kan wonen 
• diverse activiteiten georganiseerd door SWS 
• mooie oude dag (fijn dat het er is) 
• zorg op maat is prima 
• uitbreiding voor de toekomst (verzorgingshuis) 
• sociale contacten 

 

• ontspanning 
• ontmoeting 
• op maandag open stellen 
• openstelling met 1 maand verlengen 
• ruimere openingstijden in het seizoen 
• niet toegankelijk voor invaliden 
• prachtige oplossing verwarming door 

koelwater Aviko 
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Maakt u gebruik van zorg in de 

Bongerd? (162)

10%

72%

18%

ja

nee

n.v.t.

        

Als u (nog) geen gebruik van de 

Bongerd maakt, zou u daar wel in de 

toekomst willen wonen? (159)

27%

13%48%

12%
wel interesse

geen interesse

in de toekomst

n.v.t.

 
 

Indien u geïntersseerd bent, weet u hoe 

u in aanmerking komt voor een woning 

in de Bongerd? (122)

41%

59%

ja

nee

 
 

2.19 Heeft u wensen met betrekking tot het zorgaanbod in de Bongerd ?  
 

• Nachtzorg 
• Uitbreiding zorg naar verplegingszorg 
• Grotere appartementen voor echtparen v.w.b. het huurgedeelte 

 

Jeugdvoorzieningen 
 

Hoe waardeert u de bestaande voorzieningen in uw directe omgeving ?   
 

Speelvoorzieningen tot 6 jaar. (105)

79%

21%

voldoende

onvoldoende

 
 

• Meer trapveldjes 
• Alleen in de nieuwbouw aanwezig. Rest 

van het dorp niets 
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Speelvoorzieningen van 6-12 jaar. (96)

59%

41% voldoende

onvoldoende

 
 

Speel (vrije tijds) 

voorzieningen/hangplekken voor 12-20 

jaar. (85)

64%

36% voldoende

onvoldoende

 
 

2.21 Welke voorzieningen wenst de jeugd nog meer ?   
 

• Activiteiten/ontmoetingsplek 
• disco/muziekavonden 
• eetcafé 
• meer speelvoorzieningen, ook in oudere wijken 

 

Openbaar vervoer 
 

Wat vindt u van het openbaar vervoer 

in Steenderen? (142)

25%

75%

voldoende

onvoldoende

 
 

• Ontbreking speelvoorzieningen in centrum 
• Jongeren ontmoetingsruimte 
• Fietscrossbaan ontbreekt 
• Trapveldje naast de grote kerk? 
• Speeltoestellen matig 
 

• Hangplek te dicht bij zwembad 
• Veel rotzooi en overlast van/op hangplek 
• Vrije tijdsvoorzieningen te weinig 
• Hangplek is aanfluiting/gevaarlijk/uit ’t 

zicht 
• Jongerensoos? 
• Maak een goede plek voor jongeren (ook 

voor de oudere jeugd) 
• Meer toezicht (politie/wijkagent) 
 

• Uurs/halfuurs verbinding naar Zutphen, 
Doetinchem en Doesburg 

• Later op de avond geen mogelijkheden 
meer 

• Bus in weekend 
• Overdag niet frequent 
• Slecht, geen reëel aanbod 
• Aanbod naar stations is slecht 
• Naar Vorden en Hengelo heel slecht 
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Algemeen 
 

2.23 We hebben over een aantal voorzieningen in Steenderen vragen gesteld. Winkels 

behandelen we in het volgende deel. Welke wensen heeft u nog meer over 

voorzieningen. Denk hier bijvoorbeeld aan recreatieve voorzieningen.  
 

Samenvatting voorzieningen; 
 

Over het algemeen is men tevreden over de voorzieningen, behoudens het openbaar vervoer. Hier valt nog veel 
aan te verbeteren. 
 
De sportaccommodaties worden als goed beoordeeld, al zou het sportaanbod uitgebreid kunnen worden en het 
zwembad ruimer opengesteld dienen te worden. 
 
Het medisch apparaat in Steenderen werkt op zich goed, met een voor het dorp goed en voldoende aanbod. De 
telefonische bereikbaarheid en openingstijden van de huisartsen en de patiëntenstop bij de tandarts zijn zaken 
die als knelpunt worden ervaren. 
 
De vraag naar een centraal ontmoetingscentrum is vrij groot. Deze zou men willen gebruiken voor allerlei 
activiteiten. 
 
Men is over het algemeen tevreden over de ouderenvoorzieningen, met name De Bongerd. Enige uitbreiding 
van de zorg is gewenst alsmede verbetering van het openbaar vervoer. 
 
Ook over de jeugdvoorzieningen is men tevreden, al is enige uitbreiding van speelvoorzieningen in wijken 
gewenst. Ontevreden is men over de hangplek bij het zwembad. Hier kan veel aan verbeterd worden. 
 

3. Centrum van het dorp 

 
Wij willen graag weten wat u van het aanzien van de dorpskern (Dorpsstraat, J.F. Oltmansstraat, Burg. 

Buddinghplein  en Burg. Smitstraat) vindt, omdat we denken dat het een rol kan spelen voor het gebruik in de 

toekomst.Daarnaast willen wij weten hoe u over het winkelaanbod denkt. 
 

Vindt u het aanzien van de dorpskern 

en omgeving belangrijk? (159)

99%

1%

belangrijk

onbelangrijk

 
 

3.2 Wat vindt u mooi aan de dorpskern ?  
 

• gezelligheid 
• rustig  
• het marktplein (zonder feesten) 
• variatie bebouwing 
• kerken 
• ruime opzet/landelijke uitstraling/rustiek 
• het is goed te zien dat het een dorp is 
• ’t Anker 
• Heezen 
• Historisch uiterlijk/dorpskarakter 

• Kruispunt Rutten is onaantrekkelijk. Er 
zou meer samenhang moeten zijn 

• Centraal punt marktplein/kerk 
• Slecht aanzien 
• Sociale evenementen 
• Sfeer en gezelligheid 
• De Engel en Gebbing zijn een aanfluiting 
• Veel onkruid op het dorpsplein  
• Goed verzorgde kern is noodzakelijk 
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• Dorpsstraat 
• Bomen/bloembakken 
• Het oude gemeentehuis 
• De Bongerd 
• Trapgeveltje Gebbing 

 

3.3 Welke wensen heeft u voor de dorpskern ?  
 

• meer aanbod en samenhang. Alles versnipperd (oppassen voor verloedering) 
• bouw nette huizen, niet verbouwen zoals Rutten 
• kruispunt niet mooi en is gevaarlijk (overzichtelijker maken) 
• concentratie voorzieningen 
• oude gebouwen in dorpskern afbreken en plaats maken voor nieuwbouw (ook Steenuil) (geen hoogbouw en 

niet vol bouwen) 
• woningen om kruispunt Rutten beter tot zijn recht laten komen 
• minder geluidsoverlast 
• leuke lantaarns (meer sfeer) 
• meer bomen en groen onderhoud verbeteren 
• geen afval 
• een leuk eetcafé/lunchroom 
• meer voorzieningen in centrum (winkels-/marktkooplui) 
• ijsbaan in de winter 
• minder auto’s langs de straat en betere doorgaande weg (minder verkeer) 
• behoud historisch uiterlijk 
• voorkomen leegstand 
• betere trottoirs 
• verhoging marktplein slopen 
• meer culturele activiteiten/behoud functie/ontmoetingsplek 
• goede verzorging openbare ruimten 
• opritten voor scootmobiels 

 

Bent u tevreden over het winkelaanbod 

in Steenderen? (167)

49%51%
tevreden

ontevreden

 
 

3.5 Welke winkelsoort / artikelen mist u in Steenderen ?  
 

• kledingzaak 
• bouwmaterialen/doe-het-zelf 
• bloemen 
• boeken/tijdschriften/papier etc. 
• schoenen 
• slager 
• pizzeria, chinees (of ander afhaalrestaurant), bistro/restaurant, eetcafé 
• bakker 
• groenten 
• muziek 
• opticien 

• Wordt steeds minder 
• Te weinig diversiteit/keuze 
• Vernieuwing dagwinkel Willemsen is 

aanwinst 
• Probeer te behouden wat we hebben 
• Niet gezellig winkelen/rondneuzen 
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• naaigerei 
• soort als Hema/Blokker/Kruidvat/Etos 
• eetgelegenheid 
• vis 
• plantjes 
• meer marktkooplui 
• goedkope supermarkt 
• boetiek 
• toerisme/recreatief 

 
Moeilijk. Het moet voor een winkelier ook rendabel zijn. 
 

Aan welke diensten heeft u behoefte? 

(10)

78%

20%

2%

klussen

boodschappen

anders

 
 

Hoe ervaart u het parkeren? (172)

73%

8%

19%

voldoende

onvoldoende

hinderlijk

 
 

Samenvatting centrum dorp; 
 

Bijna iedereen vindt het aanzien van de dorpskern belangrijk. Vooral het historische aanzien wordt genoemd als 
hét mooie van het dorp. Daarnaast worden een aantal plaatsen, zoals het kruispunt (Gebbing/Rutten) gezien als 
meest verprutste onderdeel van het dorp. Ook de leegstand vindt men een groot probleem worden in 
Steenderen. Voor de gemeente is het een eerste prioriteit om initiatieven te ontwikkelen om het aanzien van de 
dorpskern te verbeteren en leegstand te voorkomen. 
 
Het winkelbestand mag uitgebreider, waarbij gevraagd wordt om meer mogelijkheden voor de dagelijkse 
behoeften. Uit de enquête blijkt dat de inwoners van Steenderen de winkels graag gecentraliseerd zien rond het 
Marktplein en in de Dorpsstraat. 
 
Betreffende het parkeren is men redelijk tevreden, maar er vallen altijd wel dingen te verbeteren, zoals bij de 
scholen en in de J.F. Oltmansstraat, welke als ergernis worden ervaren. 
 
 

• Helpen als je ziek bent 
 

• Alleen bij begin en uitgaan van school is 
het beperkt en wordt er soms vreemd 
geparkeerd 

• Vrachtwagens uit de woonkern 
• Beter gebruik van ruimte (bij fysio) 
• Onvoldoende bij Joannes en Bongerd, 

vaak hinderlijk 
• Hinderlijk van kruispunt tot Seven 

Steenen 
• Hinderlijk aan Dr. Ariënsstraat en B. 

Smitsstraat 
• Slecht bij supermarkt, huisarts en Bongerd 
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4. Woonomgeving 
 

Wij willen graag weten hoe u uw woonomgeving ervaart. Hieronder wordt een aantal vragen gesteld over 

verschillende onderwerpen in uw woonomgeving. Wij maken een onderscheid tussen de bebouwde kom en het 

buitengebied. De grens tussen bebouwde kom en buitengebied ligt bij de borden bebouwde kom. 
 

Bebouwde kom 
 

4.1 Wat is uw waardering over het groen, wegen, recreatie en cultuurhistorie in de 

bebouwde kom?  
 

Onderwerp bebouwde kom Voldoende Onvoldoende Geen mening 
    

Groenvoorziening in uw directe omgeving (157) 87% 10% 3% 
    

Afwisseling in groen (bomen, plantsoenen)  (167) 86% 8% 6% 
    

Hoeveelheid siergroen (bijv. bollen)  (153) 44% 43% 13% 
    

Hoeveelheid bomen  (156) 88% 7% 5% 
    

Hoeveelheid natuur  (160) 82% 9% 9% 
    

Onderhoud van het groen  (171) 44% 53% 3% 
    

Zorg voor natuurgebieden  (164) 61% 18% 21% 
    

Zorg voor zwerfafval  (163) 47% 45% 8% 
    

Wegen en trottoirs  (157) 48% 48% 4% 
    

Onderhoud wegen  (168) 67% 26% 7% 
    

Begaanbaarheid trottoirs en paden  (164) 56% 41% 3% 
    

Aantal parkeerplaatsen  (155) 72% 24% 4% 
    

30 km zones  (152) 92% 5% 3% 
    

Hoeveelheid straatmeubilair (banken, afvalbakken) (172) 56% 37% 7% 
    

Recreatie  (155) 58% 23% 19% 
    

Maken van ommetje  (162) 83% 12% 5% 
    

Wandelpaden   (160) 71% 21% 8% 
    

Verlichting  (168) 70% 20% 10% 
    

Verlichting fietsroutes  (170) 42% 29% 29% 
    

Verlichting wandelroutes  (158) 41% 33% 26% 
    

Zorg cultuurhistorie (kerken enz.)  (165) 73% 11% 16% 
 

4.2 Wat vindt u bijzonder in uw woonomgeving in de bebouwde kom? 
 

• rust 
• uitzicht 
• De Bongerd 
• Zicht op de kerk/molen 
• Verkeersluw 
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• Zuidelijke en westelijke ingang van het dorp (open karakter) 
• Ruime, dorpse opzet (mooi afwisselend) 
• Zonnige kunst/beelden hier en daar 
• Marktplein 
• Kerken en omgeving (incl. kerkhof) 
• Veel vrije woningen (in paradijs huizen ruim opgezet) 
• Gezellig dorp 
• Kleinschalig en historisch/dorpskarakter 
• De bomen en het groen 
• ’t Anker 
• Goede mix van verschillende mensen 
• Dat kinderen op veel plekken nog gewoon op straat kunnen spelen 

 

4.3 Waar ergert u zich aan in uw woonomgeving in de bebouwde kom en waarom?  
 

• te snel rijden 
• 30 km zones 
• Drempels (te stijl/te hoog) 
• Leegstand/verpaupering appartementen/woningen 
• straten verpauperen 
• kruispunt Gebbing gevaarlijk 
• Hangplek (niet schoon en overlast door verveling) 
• Bomen voor huizen begin Pr. Bernhardlaan maakt het donker (vogelpoep, bladafval) 
• Parkeergedrag 
• Hondenpoep/loslopende huisdieren 
• Slecht onderhoud van groen en tuinen 
• Vandalisme  
• zwerfafval 
• Gebrek aan voorrangswegen en onduidelijkheid daarin 
• T-kruising B. Smitsstraat – Julianalaan niet overzichtelijk 
• Stank/rook/geluid overlast Aviko. Mogelijkheden worden niet benut 
• Geluidsoverlast van muziek Heeze 
• Trottoirs te smal en losse tegels 
• Slecht onderhoud en bestrating in het midden van de wegen 
• Onderhoud begraafplaats 
• Agrarisch verkeer en tankwagens in centrum 
• Verkeersstroom dient beter geregeld 

 

4.4 Welke wensen heeft u voor de woonomgeving in de bebouwde kom?   
 

• levendiger centrum 
• verfraaiing (ophef verloedering) 
• bomen verwijderen aan begin Pr. Bernhardlaan 

• Houd ruimte, niet alle weitjes volbouwen 

• Geen vrachtverkeer i.v.m. scholen 

• Overal voldoende brede en betere trottoirs, ook voor kinderwagens en rolstoelen 

• Overzichtelijke vrij liggende fiets- en voetpaden naar het centrum 

• Behoud van het karakter (authentieke straatverlichting, renoveren slooppanden) 
• Cultuurhuus/ontmoetingscentrum/eetgelegenheid 

• Meer winkels/bibliotheek/sport 
• Meer variatie en onderhoud in groen 

• Éénrichtingsverkeer toepassen en aanpakken hard rijden in buurten en kruispunt Gebbing 

• Geen hondenpoep 

• Meer zitbankjes en afvalbakken 

• Lagere verkeersdrempels en/of minder verkeer 
• Trottoirs verbeteren/verbreden 

• Een TNT brievenbus in de wijken 

• Opknapbeurt omgeving RK kerk  
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Buitengebied 
 

4.5 Wat is uw waardering van het groen, recreatie en cultuurhistorie in het 

buitengebied ?  
 

Groen in het buitengebied Voldoende Onvoldoende Geen mening 
    

Afwisseling in groen (bos, weide, bomen)  (155) 87% 8% 5% 
    

Afwisseling in groen (bomen, plantsoenen)  (155) 85% 9% 6% 
    

Hoeveelheid natuur  (156) 85% 10% 5% 
    

Hoeveelheid bomen  (154) 82% 12% 6% 
    

Hoeveelheid bloeiende bermen  (153) 61% 29% 10% 
    

Zorg voor natuurgebieden  (140) 74% 13% 13% 
    

Zorg voor zwerfafval  (158) 42% 51% 7% 
    

Wegen    
    

Onderhoud bermen  (158) 46% 46% 8% 
    

Onderhoud wegen  (155) 79% 16% 5% 
    

Recreatie    
    

Hoeveelheid fietspaden  (154) 73% 21% 6% 
    

Hoeveelheid wandelpaden  (154) 58% 32% 10% 
    

Rustplekken   (154) 53% 36% 11% 
    

Verlichting    
    

Verlichting fietspaden  (156) 43% 33% 24% 
    

Verlichting wandelpaden  (155) 41% 34% 25% 
    

Cultuurhistorie    
    

Zorg cultuurhistorie (kerken enz.)  (161) 71% 9% 20% 
 

4.6 Wat vindt u bijzonder in het buitengebied ?  
 

• rivierlandschap  
• coulissenlandschap 
• polderlandschap/uiterwaarden (goed onderhouden door de boeren) 
• prachtig vergezicht (afwisseling) 
• zicht op het dorp 
• bosbeplanting 
• open ruimten en geborgenheid 
• mooie boerderijen en koeien 
• rust  en vrijheid 
• veel groen 
• mooie wandel- en fietsroutes 
• IJssel 
• Molen bij bronkhorst 
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4.7 Waar ergert u zich aan in het buitengebied en waarom ?  
 

• rivierduinen en zomerdijken zijn weggehaald (ontoegankelijkheid rivieroevers) 
• het niet wassen van de verkeersborden (reflectie) 
• zwerfafval. Gebrek aan afvalbakken 
• te veel drempels en te weinig belijning 
• fiets- en wandelpaden beter onderhouden t.b.v. rolstoelen en kinderwagens 
• onvoldoende banken bij wandelpaden 
• vuile wegen in oogsttijd 
• verkeer rijdt te hard 
• wegen te smal bij passeren trucks (landbouwverkeer te groot/breed) 
• geen wandelpaden naar Bronkhorst 
• sloot bij voetbalveld 
• witte balen 
• particuliere reclameborden 
• niet op tijd maaien van bermen en snoeien 
• stankoverlast Aviko 
• slecht leesbare huisnummers 
• 60 km zones 

 

4.8 Welke wensen heeft u voor de woonomgeving in het buitengebied ?  
 

• meer wandel-/fietspaden, zitbanken en bos 
• betere verlichting fietspaden 
• niet bebouwen 
• fietspad langs Molenkolkweg en van Bronkhorst naar Olburgen 
• wandelpaden met honduitlaatmogelijkheid (struinpad) 
• wandelpad naar Bronkhorst 
• recreatieve mogelijkheden 
• illegale stortingen melden 
• meer aanplant, bloeiende bermen (beter onderhoud) en meidoornhagen terugbrengen  
• wegbewijzering bedrijven 

 

Samenvatting woonomgeving; 
 

De meesten zijn goed te spreken over de woonomgeving. Vooral de rust, de natuur en het dorpse karakter 
worden genoemd als zeer positief. Kritiek is er op het weg- en groenonderhoud (incl. bermen) en over het 
zwerfafval. Daarnaast dient het vracht- en landbouwverkeer extra aandachtspunten te zijn. Dit zijn punten waar 
de gemeente prioriteit aan dient te geven. 
 
Er schijnen ook wat hondenbezitters te zijn die nog niet weten dat de poep die hun hond produceert niet alleen 
op de stoep, maar ook op de grasveldjes opgeruimd dient te worden. 
 
Vooral over de trottoirs zijn opvallend veel klachten, verzakkingen, rommelig en veel stoeptegels liggen los. Dit 
probleem kan toch goed op te lossen zijn? 
 
Ook de fiets- en wandelpaden vereisen aandacht, vooral de verlichting hiervan, welke hoog op de gemeentelijke 
agenda moeten komen te staan. 
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5. Sociaal klimaat 
 

Wij willen graag weten of u prettig woont, zich prettig voelt en hoe u de sociale contacten ervaart in Steenderen. We 

willen daarnaast graag een overzicht krijgen van verenigingen en organisaties die in Steenderen actief zijn op het 

gebied van de leefbaarheid of onderdelen daarvan. 
 

Vindt u het wonen in Steenderen 

plezierig? (169)

99%

1%

plezierig

onplezierig

 
 

5.2 Wat is de belangrijkste reden dat u hier woont?  
 

• Dorpskarakter/kleinschaligheid 
• fijne woning/woonomgeving 
• kinderen wonen hier/familie/partner 
• werk 
• school voor kinderen 
• sociale contacten 
• platteland (prettige streek) 
• het verkrijgen van bouwgrond 
• rust 
• prijzen woningen betaalbaar 
• voorzieningen 
• weg van randstad 
• geboren en getogen 
• gemoedelijkheid/onthaasten/gezelligheid/saamhorigheid 
• ruimte 
• Noaberschap 

 

Is het voor u belangrijk contacten te 

hebben met uw mede dorpsgenoten? (166)

99%

1%

belangrijk

onbelangrijk

  
 

• Meer activiteiten gewenst 
 

Vindt u dat u genoeg sociale contacten 

heeft? (159)

93%

7%

voldoende

onvoldoende
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Neemt u deel aan een activiteit of 

vereniging in het dorp? (172)

83%

17%

ja

nee

       

Zo nee, zou u mee willen werken aan een 

activiteit of vereniging? (67)

57%

43% ja

nee

 
 

Neemt u deel aan een buurtvereniging? 

(161)

25%

75%

ja

nee

 
  

5.8 Welke wensen heeft u voor het sociale klimaat in Steenderen? 
 

• voorzieningen voor jongeren vanaf 8 tot 16 jaar, bijv. cultuurhuus met jeugdclubs, minidisco tot 16 jaar 
• meer zorg voor elkaar hebben (niet a-sociaal aanspreken etc.) 
• acceptatie van “buitenstaanders”, niet Steendernaren 
• gezelligheid 
• gemoedelijk 
• gemeenschapshuis 
• betere evenementen berichten (in Contact) 
• meer inzet vrijwilligers (aantal) 
• starterswoningen voor jongeren 

 

5.9 Wij denken dat Verenigingen en Organisaties van belang zijn voor de leefbaarheid 

van ons dorp. Welke kent u en waarvan bent u lid ? 

Stichtingen, Verenigingen en Organisaties, Algemeen/politiek/belangenvereniging 

Buurtvereniging, Muziek/Cultuur, Sport, Ontspanning enz.  
 

• DBO 
• Oranjevereniging 
• IJsclub 
• Vrouwen van Nu 
• Kunstbus 
• Stichting Welzijn Ouderen 
• EHBO 
• Kaartavond 
• Handwerken 
• Paardrijden 
• Badminton 
• Volleybal 
• Gymnastiek 
• AZC 
• Voetbalvereniging 

• Winkeliersvereniging 
• Toneel 
• Tennis 
• Nieuw Leven (muziekvereniging) 
• Hengelsport 
• Bronkhorster molen 
• Historisch vereniging 
• Steenderens Landschap 
• Vogelvereniging 
• MBVO 
• ANBO 
• Zwembad 
• Kerk 
• Kermis 
• Zonnebloem  
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• SWS 
• HSL 
• KVS 
• Flophouse 
• Sportvereniging 
• Toerclub 
• Klootschietvereniging 

• Buurtvereniging  
• Bemita 
• Sporthal 
• WBE 
• WIK 
• HVS 
• Folkloristische dansgroep 

 

Samenvatting sociaal klimaat; 
 

Het wonen in Steenderen is plezierig, er zijn voldoende mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden. 
Daarnaast hebben we een veelzijdig verenigingsleven. 
 
Er leven wel wat vooroordelen tussen oorspronkelijke Steendernaren en “import”, maar over het algemeen gaat 
iedereen goed met elkaar om. 
 
De meesten zijn het er wel over eens dat er meer voorzieningen voor de jeugd moeten komen.  

 
6. Veiligheid 
 

Wij willen graag weten wat u van de veiligheid in Steenderen vindt en hoe u de sociale veiligheid ervaart. We hebben 

het dan bijvoorbeeld enge plekken in uw omgeving of dat u op bepaalde momenten van de dag en avond niet naar 

buiten durft. 
 

Ervaart u verkeersonveilige situaties 

binnen de bebouwde kom? (103)

52%48%
ja

nee

 
 

Ervaart u verkeersonveilige situaties in 

het buitengebied? (161)

39%

61%

ja

nee

 
 

• Bij scholen 
• Wegversmalling Toldijkseweg 
• Hoek bij tandarts 
• Hoek Weijerspad/Berken (geen uitzicht) 
• Kruispunt bij Engel is onoverzichtelijk 
• Seven Steenen 
• Oltmansstraat/Olburgseweg (uitbouw) 
• Kruisingen Dr. Ariënsstraat 
• Weg naar Vorden (geen fietspad) 
• Verlichting fietspaden 
• Teveel gelijkwaardige kruisingen 
• Oversteekplaats Aviko 
• Bronkhorsterweg 
• Pad langs zwembad en sportvelden 
• Bij basisschool De Akker 
• Uitrit dokterspraktijk 

 

• Reclameborden toegangswegen 
• ZE weg & weg naar Doesburg voor 

fietsers 
• Bronkhorsterweg tot aan molen geen licht 
• Snelheid motoren op Toldijkseweg 
• Rondom Aviko 
• Covikseweg (bewegwijzering ontbreekt) 
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Ervaart u enge plekken? (148)

28%

72%

ja

nee

 
 

Zijn er momenten dat u niet naar 

buiten durft? (159)

82%

12%

4%

2% nee

ja, vaak

ja, soms

geen mening

 
 

Hoe ervaart u de politiezorg? (131)

28%

72%

voldoende

onvoldoende

 
 

Samenvatting veiligheid; 
 

Vele plaatsen en/of straten in Steenderen worden als verkeersonveilig aangemerkt. In het buitengebied wordt 
het fietsen als gevaarlijk gezien. Hieruit blijkt da de verkeersveiligheid extra aandacht verdient. 
 
Zoals verwacht, is de overlast van hangjongeren behoorlijk. Men wil graag dat daar iets aan gedaan wordt. De 
overlast wordt door een groot deel van de respondenten ervaren, maar vooral de hangplek bij het zwembad en 
rond het sportcomplex wordt als enge plek gezien. 
 
De politiezorg wordt in Steenderen als zeer slecht beschouwd. Er dient meer gepatrouilleerd te worden, vooral 
ná festiviteiten/evenementen. 
 
Er zijn weinig mensen die ’s avonds niet naar buiten durven. 

• Als er veel jongeren rondhangen 
• In de late uren in het weekend 

• Te ver weg 
• Moeilijk bereikbaar 
• In weekend en ’s avonds weinig bezetting 
• Rayon is veel te groot 
• Kan beter, zien nooit politie 
• Vandalisme in de hand houden 
• Ouders aanspreken op het gedrag van hun 

kinderen 
• Weinig feed back vanuit politie 

• Hangplek bij het zwembad 
• ’s avonds Hoopens paadje 
• ’s avonds Weijerspad 
• ’s avonds fietspad over sportcomplex 
• Fietspad Bronkhorsterweg 
• Molenkolkweg vanaf Pr. Bernhardlaan 
• Bij Aviko 
• Parkeerplaats bij J.F. Oltmansstraat bij 

Boogman 
• ’s avonds dominerende jongeren 

(bushalte) 
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7. Het Dorp 
 

Tot slot stellen wij u een aantal algemene vragen over het dorp en het gemeentelijk beleid. 
 

7.1 Waar bent u het meest trots op in het dorp ?  
 

• Rustige leefomgeving 
• Gemoedelijkheid (dorpsgevoel), mentaliteit, verdraagzaamheid 
• Ruimte (open karakter,landelijk) 
• groen (veel natuur) 
• dorpskern-/plein 
• diversiteit in voorzieningen en inwoners  
• sociale contacten 
• kleinschalig 
• zelfstandigheid 
• kerken 
• veel sportvoorzieningen en activiteiten 
• Koninginnedag 
• Kermis 
• Muziekvereniging 
• DBO oprichting 
• De Bongerd 
• Werkgelegenheid  
• Dorpsactiviteiten 
• Zwembad  

 

7.2 Waar ergert u zich het meest aan in het dorp ?  
 

• roddel 
• slechte trottoirs, tegelpaden, voetpaden, drempels 
• veel geparkeerde auto’s 
• hondenpoep 
• hangjongeren/hangplek (drugs?) 
• vandalisme (onopgevoede jongeren?) 
• verbouwing op kruispunt in dorp/leegstand/bouwvallige huizen 
• kruispunt onveilig/hard rijden 
• het lakse reageren van de mensen 
• de rommel/zwerfafval/afvoer grof afval 
• festiviteiten en de daarbij komende vernielingen en geluidsoverlast 
• gebrek aan bankjes 
• geen afvalbakken 
• inbreiding 
• rommelige voortuinen 
• lege winkels (Gebbing), beperkt winkelaanbod 
• slechte busverbindingen 
• gemeentehuis te ver 
• Aviko stankoverlast 
• hoe mensen met directe omgeving omgaan 
• parkeren op trottoirs 
• bouwvergunningen 
• plantsoenonderhoud 

 

7.3 Kunt u tips geven ter verbetering van de leefbaarheid in Steenderen ? 
 

• meer banken voor wandelaars 
• niet te veel organiseren voor jongeren (vernielen na afloop) 
• kinderboerderij 
• goed onderwijs 
• ruimte geven aan jonge gezinnen 
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• goede dienstverlening aan ouderen, zodat men in Steenderen kan blijven wonen 
• voorzieningen voor jeugd/uitgaansmogelijkheden/ontmoetingsplek 
• cultuurhuus 
• voorrangsweg maken Bronkhorsterweg/B. Smitsstraat 
• buurtbus (beter openbaar vervoer) 
• 3 scholen in één groot gebouw 
• Behoud het karaktervolle i.p.v. karakterloze nieuwbouw en leegstand 
• Tuin bijhouden door iedereen 
• Betaalbare woningen voor jongeren 
• Dorpswacht bij activiteiten 
• Communicatie/infovoorziening 
• Meer markt/winkels 
• Toewijzing huurwoningen als vroeger 
• Steenderen als centraal winkelpunt voor omliggende kernen 
• Zwembad toegankelijk voor invaliden 
• Meer parkeerplaatsen 
• Verbetering horecagelegenheden 
• Gemeentelijk loket 
• Behoud verenigingen (betere ondersteuning sportverenigingen) en middenstand 

 

In welke mate worden bewoners uit 

Steenderen betrokken bij het 

gemeentelijke beleid? (120)

46%
54%

voldoende

onvoldoende

 
 

7.5 Heeft u opmerkingen over het functioneren c.q. de dienstverlening van Gemeente 

Bronckhorst. Denk hierbij aan vergunningen, tarieven, gladheidbestrijding etc.  
 

• 1 keer per week in Steenderen zijn 
• Gladheidsbestrijding is erg verslechterd na herindeling (ook voor fietsers en kleinere straten) 
• Ambtelijke molens moeten sneller draaien (minder bureaucratie) 
• Onderhoud groen niet op tijd 
• Afgifte vergunningen duren te lang (duurt lang voor er duidelijkheid komt) 
• Te grote afstand tussen burger en gemeente (gemeente toont geen behoefte aan betrokkenheid bewoners) 
• Weinig betrokkenheid van gemeente bij Steenderen t.o.v. andere grotere kernen 
• Hoge tarieven 
• Gladheidbestrijding in buitengebied (brug Bronkhorstermolen) 
• Afval na festiviteiten snel verwijderen 
• Decentralisatie dorpsontmoeting 
• Lokale voorzieningen 

 

7.6 Heeft u tips voor de Gemeente Bronckhorst m.b.t. dienstverlening / service.  
 

• binnen gemeente ambtenaar toewijzen aan bepaalde dorpen (weet dan meer van wat er in dorp speelt) 
• dependance van gemeentehuis in Steenderen (bereikbaarheid van Hengelo is voor ouderen moeilijk), 

burgerloket voor aantal gemeente zaken (incl. politiepost) 
• grotere betrokkenheid gemeente bij burger 
• flexibiliteit van gemeenteafspraken (geen bureaucratie) 
• eerder feedback geven (bijv. IJsselgraaf probleem) 

• Wordt niet aan gewerkt door gemeente 
• Afstand burger te groot 
• Vlotter terugbellen naar burger 
• Meer contact/communicatie 

(schijnafspraken vermijden) 
• Zelf meer betrokkenheid geven bij de 

politieke partijen 
• Uitnodigen om deel te nemen aan 

bepaalde zaken 
• Goede inspraak bij reconstructies 
• Iedereen kan op de hoogte zijn door 

gemeentelijk publicatie 
• Hoop dat DBO hier verbetering in kan 

brengen 
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• sneller/meer duidelijkheid 
• afspraken nakomen of anders niet maken 
• ruimere openingstijden 
• gladheidbestrijding 
• onderhoud plantsoen en openbare ruimten kan beter 
• inloopavond door gemeente 1 x per jaar 
• bundeling van kernen (bijv. van oude gemeente) 
• klantvriendelijkheid laat soms te wensen over 
• schoonhouden straten 
• banken bij wandelpaden 
• meer wandelpaden 
• voorziening dorpshuis 
• website Steenderen 

 

Samenvatting het Dorp; 

 
De gemeente Bronckhorst heeft nog wel wat werk te doen om het imago te verbeteren. Vooral op het gebied 
van dienstverlening heerst het idee dat het ambtelijk en onpersoonlijk is. Men vindt ook dat er totaal niet naar 
de bewoners geluisterd wordt. 
 
De wens voor een gemeenteloket in Steenderen is bij veel mensen aanwezig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze enquête is ook als pdf bestand te downloaden via de website, www.steenderensbelang.nl 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat of steenderensbelang@hotmail.com 
 

Steenderens Belang, november 2009 
 


