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1 Inleiding 

Het op een na grootste kerkdorp in de gemeente Aalburg is Veen. Het dorp heeft 

2.459 inwoners. Veen is gelegen aan de Maas. Vanuit Veen kan onder andere via 

een pontverbinding de provincie Gelderland bereikt worden. Veen staat bekend als 

het dorp van de handel en de bedrijvigheid. In dit kerkdorp vindt u dan ook veel 

handelaren (o.a. bloemen, planten, boter, kaas en eieren). Het dorp Veen beschikt 

over 2 bedrijventerreinen, genaamd "De Bagijnhof" en "Weerakkers". Veel 

Aalburgse bedrijven zijn hier gevestigd. Ook Veen kent enkele monumentale 

panden, zoals o.a. de kerk van de Hervormde Gemeente en de molen "De Hoop" 

aan de Maasdijk.  
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1.1  Geschiedenis 

Veen wordt tussen het jaar 1000 en de Sint Elizabethsvloed van november 1421 

voor het eerst genoemd op een kaart van de Grote of Zuid-Hollandse Waard uit 

1200. Veen ligt aan deze Zuid-Hollandse Waard, een gebied grofweg tussen 

Heusden en Dordrecht. Het stroompje waaraan het dorp dan ligt heet niet de Maas, 

maar de Alm. Pas na 1400 verandert het gedeelte vanaf Heusden tot Woudrichem 

in de Nieuwe Maas en komt er in Giessen een splitsing naar het riviertje de Alm. 

 

Het hele gebied hoorde bij Zuid-Holland, het Land van Heusden en Altena werd pas 

later toegevoegd aan Noord-Brabant. Na de genoemde Sint Elizabethsvloed 

veranderde dit hele gebied. Langs de riviertjes ontstonden nederzettingen die bij 

hoogwater dikwijls weer wegspoelden, want dijken waren er nog niet. 

Gerardus de Vene 

In de bronnen uit die tijd vinden we de datum 26 juni 1108. Dit is de dag waarop ene 

Gerardus de Vene in Aalburg aanwezig is bij een plechtige bijeenkomst van de 

Bisschop van Utrecht, die de kerk van Aalburg restitueert aan het Ambt van Sint 

Truiden en diens voogd, graaf Floris II van Holland. Deze Gerardus was volgens de 

geschiedenis zeer waarschijnlijk de voorman van het gehucht Veen. Zo wordt Veen 

vanaf het jaar 1108 voor het eerst als plaatsnaam bekend. Het oudste gedeelte van 

Veen is dan nog de Eng, gelegen tussen de Grotestraat en de Maasdijk en de latere 

Tuinstraat. Tegenover de Eng werd in het begin van de twaalfde eeuw het eerste 

kerkje gebouwd, de toren volgde in de dertiende eeuw. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Elisabethsvloed_%281421%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heusden_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dordrecht_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alm_%28Noord-Brabant%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woudrichem_%28plaats%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Maas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Giessen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Land_van_Heusden_en_Altena
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Truiden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Truiden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_II
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Ambachtheerlijkheid 

Veen was een oude ambachtheerlijkheid. Dat betekende dat de heer de heerlijke 

rechten in leen had van de graaf van Holland. Veen is tot 1811 een rechterlijke, 

bestuurlijke en waterstaatkundige eenheid. De Veners werden in die tijd bestuurd 

door een schout en vijf gerechten of schepenen, een secretaris, twee 

burgemeesters en een waardman voor de polderzaken. in het begin van de 

negentiende eeuw heeft de hogere overheid geprobeerd deze zaken en functies van 

elkaar te scheiden, maar dit lukte van geen kant. Ook toen was men al wars van 

ingrijpen van hogere hand. Het dorpsbestuur kwam in lokale herbergen bijeen. 

Veen had een lage jurisdictie: de schepenenbank had niet veel 

verantwoordelijkheid. Het dorp viel onder het drostambt van Heusden en alle zaken 

van criminele aard kwamen terecht bij de Heusdense schepenenbank. Pas in 1780 

is er sprake van een 'gerichthuijze'. 

Revolutie 

Eind achttiende eeuw heerste er een geest van revolutie die doordrong naar het 

platteland. In Veen werden, net als in andere plaatsen, daarom nachtwachten 

ingesteld. Op zondag 23 januari 1785 maakte de predikant vanaf de kansel bekend 

dat op bevel van de schout elke derde man van een gezin moest opkomen om met 

wapens te komen oefenen. Dat lukte zo maar niet en het Veense volk kwam in 

opstand. Uit Den Haag werd opdracht gegeven om de oproerige bevolking tot 

gehoorzaamheid te dwingen. De raad moest zelf het voorbeeld geven en voorop 

gaan in het beginnen van de oefeningen op het plein voor de kerk. In dat jaar waren 

er in Veen 106 weerbare mannen tussen de 18 en 60 jaar. 

 

1.2 Het Dorpsontwikkelingsplan 

Voor u ligt het dorpsontwikkelingsplan voor het dorp Veen.  

Bij de ontwikkeling van het dorpsontwikkelingsplan Veen zijn zoveel mogelijk 

inwoners van Veen uitgenodigd om mee te denken en te praten over de huidige en 

toekomstige leefbaarheid van hun dorp. Een dorpsontwikkelingsplan (DOP) kijkt 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Graaf_van_Holland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drostambt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
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vooruit en geeft antwoord op de vraag hoe de inwoners het leven in hun dorp 

beoordelen en wat zij vinden van de verdere ontwikkeling van hun dorp.  

Een dop doet tevens voorstellen voor acties die de leefbaarheid van het dorp 

bevorderen. 

 

De gemeente Aalburg heeft het PON verzocht om de begeleiding van de 

totstandkoming van het dorpsontwikkelingsplan te verzorgen. Het PON had daarbij 

een faciliterende rol en trad op als penvoerder van het dorpsontwikkelingsplan. Ook 

is afgesproken dat het PON een bijdrage levert in de uitvoeringsmaatregelen die 

voortvloeien uit het dorpsontwikkelingsplan. 

 

Een dorpsontwikkelingsplan kijkt zo‟n tien jaar vooruit en geeft antwoord op de 

vraag hoe de inwoners het leven in hun dorp beoordelen en vinden dat hun dorp 

zich zou moeten ontwikkelen. Het plan doet tevens voorstellen voor acties die de 

leefbaarheid van het dorp bevorderen. Het is van belang dat het dorpsontwikke-

lingsplan en het implementatieplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, zodat 

helder wordt aan welke acties prioriteit wordt gegeven. 

 

Dorpsontwikkelingsplannen richten zich tot nu toe vooral op de leefbaarheid van de 

kernen. Algemeen wordt onderkend dat leefbaarheid in kernen en wijken bepaald 

wordt door de volgende aspecten: het sociaal klimaat, het wonen, de voorzieningen, 

het verkeer en de bereikbaarheid, het werken en de relatie tussen burger en 

overheid. Daarnaast besteedt een dorpsontwikkelingsplan ook aandacht aan 

ruimtelijke (zoals mogelijke locaties voor woningbouw, natuur en landschap) en 

economische zaken (zoals mogelijkheden voor startende bedrijven). Bij het 

analyseren van de leefbaarheid zijn niet alleen de objectieve, meetbare gegevens 

van belang, maar vooral ook de subjectieve kant, namelijk de beleving van de 

leefbaarheid door de bewoners.  

Bij het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan is het dan ook van groot belang dat 

de bevolking, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties daarbij van 

meet af aan een centrale rol vervullen. Op die manier ontstaat er immers goed zicht 

op de ontwikkelingen in en rond het dorp en op de waardering ervan. Bovendien 

zullen de bevolking en haar organisaties uiteindelijk mede een rol moeten spelen bij 

de uitvoering van de voorgestelde acties. De kans van slagen daarop is groter als ze 

ook betrokken zijn bij het bedenken en formuleren van die acties. 

 

Het PON heeft een lange traditie bij het maken van leefbaarheidsplannen en dorps- 

en wijkontwikkelingsplannen. Daarbij wordt vaak gekozen voor een vast stramien. 

Recentelijk is met Telos (waarbinnen het PON participeert) een nieuwe methodiek 

ontwikkeld waarbij extra aandacht is voor objectieve maatstaven, economische 

vitaliteit, mobiliteit en identiteit. Onze speciale aandacht is uitgegaan naar de 

mobiliteit en de actieradius van de inwoners van het dorp. Ook deze nieuwe 

methodiek is reeds diverse malen met succes toegepast onder andere in Ulicoten, 

Linden, Waalwijk. 

 

Bij het analyseren van de leefbaarheid zijn niet alleen de objectieve, meetbare 

gegevens van belang, maar ook de subjectieve kant, namelijk de beleving van de 

leefbaarheid door de bewoners. 

 

1.3 Opbouw van de rapportage 

Hoofdstuk 2 geeft de gevolgde werkwijze weer. De hoofdstukken 3 tot en met 9 

geven de feitelijke informatie weer, maar ook worden in die hoofdstukken de 
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meningen van inwoners verwoord in de enquête en tijdens de bewonersbijeen-

komsten weergegeven. 

Daarna volgt hoofdstuk 10 waarin de actiepunten worden beschreven. De 

benoemde verbeteringen voor het dorp zoals die zichtbaar werden uit de respons 

van de enquête vormden de basis voor het formuleren van deze actiepunten. De 

belangrijkste bevindingen van de enquête hebben dan ook als input gediend voor de 

discussiebijeenkomsten. Ook het feitelijk materiaal is gerelateerd aan de meningen 

van de inwoners. Dat alles heeft geleid tot de formulering van de actiepunten in 

hoofdstuk 10. 

Deze acties zullen na het tot stand komen van het dorpsontwikkelingsplan vertaald 

worden in een implementatieplan. 

Hoofdstuk 11 bevat een aantal aanbevelingen over hoe verder te gaan met het 

dorpsontwikkelingsplan. 
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2 Werkwijze 

Nu volgt een stapsgewijze beschrijving van de gehanteerde aanpak van het dorps-

ontwikkelingsplan Veen. 

 

 

Lokale klankbordgroep  

Een dorpsontwikkelingsplan heeft uitsluitend kans van slagen als er voldoende 

draagvlak voor bestaat. Voorwaarde voor het creëren van draagvlak is dat er  
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- bewoners over voortgang
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bewoners en lokale organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Het 

samenstellen van een lokale klankbordgroep waarin de sleutelfiguren zijn 

vertegenwoordigd, is een waardevolle formule gebleken in Veen. De klankbordgroep 

was verantwoordelijk voor de voortgang en de communicatie en inhoudelijke 

feedback. In de klankbordgroep waren de volgende organisaties vertegenwoordigd: 

 

Gemeente Aalburg, afd. welzijn Daphne Oldenhof 

Gemeente Aalburg, afd. ruimtelijke ordening Emiel Knoop 
Dorpsraad Veen (voorzitter) / ondernemer 
Veen Gerrit Duijzer 

Dorpsraad Veen (secretaris) Gerard van Tilborg 

Dorpsraad Veen (lid) Walter Craanen 

Dorpsraad Veen (lid) Wim Timmermans 

Gymnastiekvereniging LIOS Veen  Anton de Graaf  

Basisschool Oranje Nassauschool met de 
Bijbel (voorzitter schoolbestuur) Nico van Vliet 

Hervormde Gemeente Veen / 
Oranjevereniging Prinses Margriet Piet Zijderveld 

Ondernemersvereniging André Eggebeen 

Politie Midden- en West-Brabant, Team Altena Jack Mulder 

Woningbouwvereniging Woonlinie Johan van de Wiel 

Woonservice Meander André Paans 

Het PON (penvoerder en begeleiding) Ed Kooger 

 

Startbijeenkomst 

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen betrokken werden bij het opstel-

len van het dorpsontwikkelingsplan heeft een zorgvuldige introductie plaats-

gevonden. In deze dorpsbijeenkomst, waarvoor alle inwoners waren uitgenodigd, 

heeft het PON een toelichting gegeven op de werkwijze en de stappen van het 

dorpsontwikkelingsplan voor Veen. Tijdens deze bijeenkomst is de werkwijze 

besproken met de aanwezige bewoners. 

 

Enquête 

Na de introductiebijeenkomst is een vragenlijst verspreid via een representatieve 

steekproef onder 50% van inwoners van 18 jaar en ouder van Veen. Deze zijn de 

tweede september verspreid en konden tot 2 oktober teruggezonden worden. 

De vragen hadden betrekking op zowel feitelijke gedragingen van de bewoners van 

Veen als op de beleving ervan. Zo is er bijvoorbeeld gevraagd naar de afstand van 

woning tot werk/opleiding en of men deze afstand als een probleem ervaart. Ook 

heeft de enquête inzicht gegeven in de voorzieningen waarvan men gebruik maakt, 

welke voorzieningen in het dorp ontbreken en op welke kern de inwoners 

voornamelijk gericht zijn. Het gaat daarbij om het doen van boodschappen, 

lidmaatschap van verenigingen, medische voorzieningen, het verkrijgen of verlenen 

van burenhulp, het verrichten van vrijwilligerswerk et cetera. Ook is in de vragenlijst 

aandacht besteed aan vervoermiddelen, economische binding, verhuisgeneigdheid 

en de redenen daartoe. Tot slot is gevraagd wat de mensen missen in het dorp en 

wat de leefbaarheid in Veen kan verbeteren. Het PON heeft de analyse van de 

enquête verzorgd. 
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Verzameling feitelijke gegevens 

Wonen, welzijn en zorg zijn voor een groot deel subjectieve begrippen. Het gaat 

daarbij veelal om het oordeel en de ervaringen van de bewoners. 

Feitelijke gegevens kunnen deze meningen en ideeën van bewoners nuanceren of 

ondersteunen. Het PON heeft voor de verzameling van deze feitelijke gegevens 

gezorgd. 

Een deel van de gegevens is verkregen via diverse afdelingen van de gemeente. 

Andere bronnen waren onder andere het internet, de woningcorporaties Meander en 

Woonlinie, de basisschool, het Dorpshuis, de Kamer van Koophandel, Funda, het 

CBS, de Sociale Atlas Brabant en de provincie. Ook de politie en de lokale 

verenigingen die vertegenwoordigd waren in de klankbordgroep bleken belangrijke 

informanten voor het PON. 

De organisatie van dorpsbijeenkomsten 

De feitelijke gegevens, het materiaal uit de enquête en de plannen die er al liggen 

vormden de basis voor 2 discussieavonden met de bewoners uit Veen. Hiervoor 

werden alle bewoners uit Veen uitgenodigd via persberichten in de lokale media, de 

dorpskrant en via de website van de gemeente Aalburg. Het PON zorgde voor de 

organisatie en leiding van de dorpsbijeenkomsten. Door deelnemers van de 

dorpsbijeenkomsten werd geanimeerd gesproken over de mogelijke acties voor het 

dorpsontwikkelingsplan. 

1
e
 inhoudelijke dorpsbijeenkomst 14 okktober 2009 

De eerste discussiebijeenkomst stond in het teken van de benoeming van ontwik-

kelingen en het aangeven van knelpunten. 

Het PON verzorgde een presentatie van de gegevens uit de enquête en over de 

verzameling van de gegevens die over Veen waren verzameld. De bewoners werd 

gevraagd te discussiëren over de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het 

wonen, welzijn en zorg in de buurt of het dorp. In de dorpsbijeenkomst gaven de 

bewoners hun mening over deze ontwikkelingen trends en problemen. Het doel was 

het achterhalen welke problemen bewoners en belangengroepen ervaren en 

voorzien voor de toekomst van de kern. Het ging onder meer om: 

 Sociaal klimaat: de ontwikkeling van het aantal inwoners, de leeftijdsopbouw, het 

verenigingsleven, de zorgverlening, onderlinge hulp, maatschappelijke 

dienstverlening, et cetera. 

 De fysieke omgeving: de ontwikkeling van het aantal woningen, het soort 

woningen, bouwactiviteiten, bouwlocaties, woningbehoefte, woonomgeving, 

openbaar groen en veiligheid. 

 Natuur en milieu: de natuur- en culturele waarden van de omgeving van Veen en 

het gebruik daarvan. 

 Voorzieningen: de zorgvoorzieningen, de ontwikkeling van het leerlingaantal, de 

aanwezigheid en het gebruik van commerciële voorzieningen en voorzieningen 

op gebieden als sport, cultuur, recreatie, et cetera. 

 Bereikbaarheid en verkeer: de ontwikkeling van de verkeersintensiteit en het 

aantal ongevallen, het aanbod van openbaar vervoer. 

 De relatie tussen burger en overheid: de overlegstructuren tussen gemeente, 

dorp en burgers. 

 

 
 

2
e
 inhoudelijke dorpsbijeenkomst 12 november 2009 

Deze bijeenkomst stond in het teken van het genereren van ideeën en oplossingen 

voor eventuele knelpunten. Op basis van de bevindingen uit de eerste discussie-
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bijeenkomst in het dorp zijn er voorstellen voor acties om de vitaliteit en de leef-

baarheid te verbeteren gepresenteerd.  

Aan de aanwezigen werden de volgende vragen gesteld: 

1 Zijn de voorgestelde acties een oplossing voor de gesignaleerde knelpunten? 

2 Wie moeten de acties gaan uitvoeren? 

3 Worden er acties gemist? 

4 Welke acties hebben de hoogste prioriteit? 

Het doel van deze bijeenkomst was het wensbeeld voor Veen voor de toekomst op 

te stellen en specifiek gebiedsgerichte oplossingen te formuleren.  

 

 

Verwerking resultaten in het dorpsontwikkelingsplan 

Alle gegevens die zijn verzameld tijdens de bewonersbijeenkomsten, de enquête en 

uit het feitelijk materiaal zijn verwerkt in dit uiteindelijke dorpsontwikkelingsplan. 
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3 Sociaal klimaat 

3.1.1 Bevolkingsontwikkeling 

In Veen wonen 2450 mensen. Het aantal inwoners van Veen neemt elk jaar toe. 

Ook het aantal inwoners in de totale gemeente stijgt gestaag.  

 

Tabel Bevolkingsontwikkeling 

 Absoluut Absoluut Geïndexeerd 

t.o.v. 2004 

Geïndexeerd t.o.v. 

2004 

1 januari Veen Gemeente Aalburg Veen Gemeente Aalburg 

2004 2355 12204 100 100 

2005 2340 12164 99,4 99,7 

2006 2400 12222 101,9 100,1 

2007 2420 12293 102,8 100,7 

2008 2450 12386 104,0 101,5 

2009* 2459 12553 104,4 102,9 

Bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) 

* Bron: website gemeente Aalburg 

 

 

De huishoudensamenstelling in Veen komt nagenoeg overeen met de 

bevolkingssamenstelling in de hele gemeente Aalburg.  

 

Tabel Huishoudens 

2008 Veen Gemeente Aalburg 

Gemiddeld aantal personen per huishouden 2,88 2,84 

Huishoudens totaal 850 4365 

Huishoudens alleenstaand 20,6% 20,2% 

Huishoudens zonder kinderen 31,2% 31,3% 

Huishoudens met kinderen en eenoudergezinnen 48,2% 48,7% 

Bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) 

 

 

In de volgende grafiek is af te lezen dat de leeftijdsopbouw in Veen redelijk 

gelijkmatig verloopt. Per leeftijdscategorie is een ander beeld te zien qua toe- of 

afname van het aandeel van de leefbaarheidcategorie ten opzichte van 2004  
 

 

 

 

Grafiek Leeftijdsopbouw, ontwikkelingen in de tijd in Veen (2004 en 2008) in % 
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Bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) 

 
 

 Tabel Bevolking Veen naar leeftijdscategorie, absoluut  

Leeftijdsklasse 2004 2005 2006 2007 2008 

-4 jaar  195 185 175 175 170 

5-9 jaar  205 205 220 215 215 

10-14 jaar  180 185 170 175 180 

15-19 jaar  175 175 185 180 160 

20-24 jaar  160 155 165 175 180 

25-29 jaar  150 145 145 150 160 

30-34 jaar  180 175 190 170 155 

35-39 jaar 200 200 195 185 195 

40-44 jaar  145 150 165 190 195 

45-49 jaar  145 145 155 150 150 

50-54 jaar  145 140 135 130 130 

55-59 jaar  120 120 140 145 150 

60-64 jaar  95 90 95 100 105 

65-69 jaar  100 105 100 100 95 

70-74 jaar  65 60 70 70 85 

75-79 jaar  50 50 55 65 65 

80-84 jaar  30 25 25 25 30 

85-89 jaar  15 15 10 5 10 

90-94 jaar  5 5 5 5 0 

95+ jaar 0 0 0 0 5 

Bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) 

Ten opzichte van de gehele gemeente Aalburg heeft Veen relatief meer jongeren tot 

39 jaar. De leeftijdscategorieën 40 tot 64 jaar en 80 tot 94 jaar is in Veen relatief 

laag vertegenwoordigd ten opzichte van de gehele gemeente.  
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Grafiek Leeftijdsopbouw Veen, in vergelijking met gemeente Aalburg (2008) in % 

Bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) 

 

3.1.2 Verenigingsleven 

In Veen zijn verschillende verenigingen actief. 

Overzicht verenigingen 

Categorie Naam vereniging 

Sport  Voetvalvereniging Achilles Veen 

 Gymnastiekvereniging LIOS 

Cultuur en recreatie  Christelijk Gemengde Zangvereniging “Comt 

nu met Sangh Veen” 

 Christelijk Gemengde Zangvereniging “De 

Lofstem” 

 Christelijk kinderkoor Kleine David 

 Oranjevereniging Prinses Margriet 

 Vereniging Vrienden van Molen de Hoop  

Educatie en bewustwording - 

Jeugd en jongeren  Jongensvereniging 

 Jeugdvereniging Guido de Brès 

Ouderen  ANBO 

 PCOB 

 Stichting Welzijn Pro Seniore 

Vrouwen  Vrouwenbond de Christenvrouw, afd. Wijk en 

Aalburg en Veen 

 Zendingsvereniging Lydia 

 Vrouwenvereniging Niet In Eigen Kracht 

 Nederlands Hervormde Vrouwenvereniging 

Persis 

Religie en levensbeschouwing  Gereformeerde Gemeente Veen 

 Hervormde gemeente Veen 

 Hersteld Hervormde Gemeente Veen 

 Kerkelijke jongerenverenigingen 
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Buurt- en wijkorganisaties  Dorpsraad Veen 

 Meerdere buurtverenigingen 

 De Vlaas 

 Singelrond 

 Nieuwstraat 

 Schmitzstraat 

 Hofstraat 

 Het Zwijgertje 

Overig  Ondernemersvereniging Aalburg 

 Belangen Vereniging Bedrijventerreinen Veen 

 EHBO Veen 

 

Hét hoogtepunt van de Veense activiteiten is de jaarlijkse feestweek, altijd in week 

25 van maandag tot en met zaterdag. Deze week worden veel  activiteiten voor jong 

en oud georganiseerd: een fietsvierdaagse, een seniorenmiddag, kindermiddagen, 

de playbackshow, en een zeskamp. 

 

3.1.3 Vrijwilligerswerk 

In Aalburg is een vrijwilligerscentrale actief. Mensen die zich willen inzetten als 

vrijwilliger kunnen zich aanmelden bij de vrijwilligerscentrale. Vacatures staan op 

www.brabantsevrijwilligers.nl 

 

3.2 Uit de enquête 

Gemiddeld waarderen de respondenten het onderlinge contact met buurtbewoners 

met een 7,5. Er zijn geen verschillen tussen jongeren en ouderen. Ruim 70% wil 

actief dingen ondernemen om de sfeer te verbeteren of doet dit al. Opvallend is dat 

respondenten in de leeftijd van 35 – 54 jaar het meest actief zijn. Jongeren en 

ouderen geven juist significant vaker aan dat ze niets doen om de sfeer te 

verbeteren en dit ook niet van plan zijn te gaan doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,7%

16,8%

28,4%

Doet u iets om de sfeer te verbeteren

Ja dat doe ik al

Ja, zou ik willen gaan doen

Nee en wil dit ook niet gaan doen

http://www.brabantsevrijwilligers.nl/
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Van de respondenten is er maar één die aangeeft niet terecht te kunnen bij mensen 

uit de buurt voor hulp. Een overgrote meerderheid (96,5%) voelt zich sterk of 

enigszins thuis in Veen en voelt zich betrokken bij zaken die zich in het dorp spelen 

(91,5%). Ook hier is in alle gevallen leeftijd niet van invloed. 

Verder zien we dat ongeveer 36% van de respondenten vrijwilligerswerk verricht en 

ongeveer 17% mantelzorg aan iemand verleent. 

 

Bijna 44% van de respondenten is lid van een vereniging in Veen, ruim 30% is lid 

van een vereniging buiten Veen. Er zijn geen significante verschillen in leeftijd. 

 

 
 

3.3 Uit de discussiebijeenkomsten 

Tijdens de discussiebijeenkomsten is gebleken dat de onderlinge hulp en de 

samenhang van de Veense bevolking groot is. Men staat voor elkaar klaar en de 

mensen kennen elkaar. Slechts een kleine groep dreigt buiten de boot te vallen 

omdat zij geen deel uit maken van een sociaal netwerk. Voor hen is de suggestie 

gedaan een laagdrempelige voorziening te creëren. Dat zou kunnen in de vorm van 

een inloophuis. De meningen lopen echter uiteen of dit een reële slaagkans heeft. 

Men vraagt zich af of van een dergelijke voorziening ook daadwerkelijk gebruik 

gemaakt wordt door de relatief kleine groep. Bovendien betekent dit dat er inzet van 

vrijwilligers noodzakelijk is. Een inloopfunctie in het huidige dorpshuis volstaat in 

ieder geval niet door het weinig uitnodigende karakter van het dorpshuis en de 

beperkte beschikbaarheid van het beheer. Een inloopfunctie zal dan ook meer tot 

zijn recht komen in de nabijheid van seniorenwoningen van De Venehof. 

 

30,1%

43,7%

69,9%

56,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lid van vereniging buiten Veen

Lid van vereniging in Veen

Ja Nee

22,7%

62,3%

63,3%

68,8%

34,2%

36,4%

8,5%

3,5%

0,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Houdt zich bezig met zaken die in Veen spelen

Voelt zich thuis in Veen

Kan terecht bij mensen uit de buurt

Ja, in sterke mate Ja, enigszins Nee
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4 Wonen en woonomgeving 

4.1.1 Voorraad woningen 

 

Aantal woningen gemeente Aalburg 

  

Per 1 januari 2008 staan er 4.556 woningen in Aalburg. Dat aantal is inclusief 

huurwoningen, appartementen en woonunits in woon-zorgcomplexen. 

  

Wijk en Aalburg  2.047 

Veen                    1.056 

Genderen                    610 

Meeuwen                 274 

Eethen                         273 

Drongelen                   155 

Babylonienbroek        141 

  

  
Tabel 1 Overzicht woningen Veen naar koop en huur, per corporatie in 2007 

 

 Huur Meander Huur Woonlinie Huur LvA Koop 

1056 55 150 0 851 
 

Bron totaal: www.aalburg.nl 
Bron per corporatie: jaarverslagen 2007 Meander, Land van Altena en Woonlinie 

  

4.1.2 Bouwplannen 

Volgens de woonvisie van de gemeente Aalburg  is in Veen ruimte voor de bouw 

van 8-15 woningen per jaar. Het dorp Veen wordt gekenmerkt door het sterke 

ondernemerskarakter van de dorpsbewoners. Veen heeft een eigen gezicht binnen 

de gemeente. De woningvoorraad in Veen bestaat voor een groot deel uit 

eengezinswoningen en slechts een beperkt aantal meergezinswoningen en tot voor 

kort weinig moderne voor ouderen geschikte woningen. Met de realisatie van 

projecten aan en rond de Tjalmastraat komt moderne huisvesting voor senioren 

beschikbaar. Overigens zullen veel senioren in Veen, gezien het karakter van het 

dorp, naar verwachting zelf hun woning aan hun wensen aanpassen. 

 

  

http://www.aalburg.nl/
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Maatregelen voor de komende periode: 

 Na enkele jaren van achterblijvende nieuwbouw loopt het huidige geplande 

programma in de pas met de ambitie 

 Binnen het bouwprogramma is een aanzienlijk deel gereserveerd voor 

seniorenhuisvesting om het tekort aan geschikt aanbod in te lopen 

 Versterking van het steunpunt (in het kader vanWWZ). 

 Dorpshuis ontwikkelen 

 Benutten inbreidingslocaties voor de vraag van de eigen bevolking (richten op 

levensloopbestendige woningen, woningen voor starters / jonge gezinnen) 

 Kansen voor boerderijsplitsing oppakken waar deze zich voordoen (corporaties 

nemen het voortouw) 

 

(Actualisatie Woonvisie 2008-2012, gemeente Aalburg)  

Herontwikkeling Dr. Tjalmastraat 

Stichting Woonservice Meander en de gemeente Aalburg werken momenteel samen 

aan de herontwikkeling van het plangebied Dr. Tjalmastraat. De herontwikkeling 

behelst de nieuw- en herbouw van circa 70 woningen, uitgevoerd in 4 fasen. Fase 1 

(8 seniorenhuurwoningen, 8 vrije sector koopwoningen, 6 huurappartementen, 8 

koopwoningen voor starters, een bouwkavel en 7 garageboxen (koop)) en fase 2 (10 

twee onder een kap koopwoningen) zijn reeds voltooid. Fase 3 is gestart in 2009.  

Woongebied De Eng 

Woonlinie en de gemeente Aalburg werken samen aan een nieuwe 

gebiedsontwikkeling in het gebied tussen de huidige kern en de dijk in Veen: de 

Eng. Het gaat om de bouw van ca. 124 woningen: kavels voor zelfbouw, vrije 

sectorwoningen, doorstromers en starters. In de plannen is ruimte gereserveerd 

voor een dorpshuis en/of kerk. Eind 2009 ligt het bestemmingsplan ter inzage bij 

gemeente Aalburg.  

 

4.1.3 Woonzorgzones 

Tabel 2  Huidige voorzieningen Wonen met zorg naar woonzorgzone: 

 Bron:  Aantal  Doelgroep Woonvorm 

Vlaeshof (weth. Van de 

Polstraat) 

Meander 17 senioren woonzorgcomplex  

Seniorenwoningen Meander 33  senioren Geschikt en bestemd 

Senoirenwoningen Woonlinie 24  senioren Geschikt en bestemd 
 

Bron: Actualisatie wonen, zorg en welzijn in het Land van Heusden & Altena, SOAB, juni 2008.  
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Tabel 3 Geplande voorzieningen Wonen met zorg naar woonzorgzone: 

 Bron:  Aantal  Doelgroep Woonvorm 

Tjalmastraat (fase 3) Meander 25 senioren Geschikt en bestemd 
 

Bron: Actualisatie wonen, zorg en welzijn in het Land van Heusden & Altena, SOAB, juni 2008. En 
website Woonservice Meander 

 

4.1.4 Veiligheid 

Onderstaande tabel laat het aantal geregistreerde misdrijven en incidenten zien over 

de jaren 2005 tot en met 2008.  

 

Tabel 4 :  Misdrijven en incidenten Veen 

 2005 2006 2007 2008 

Diefstal/inbraak woning 7 15 7 8 

Voertuigcriminaliteit 18 7 9 9 

Diefstal van brom-, snor-, 

fietsen 

3 4 4 4 

Diefstal/inbraak 

bedrijven/instellingen 

4 5 6 6 

Winkeldiefstal 0 1 0 1 

Overige 

vermogensdelicten 

14 10 18 19 

Zedendelicten 0 1 0 0 

Geweldsdelicten 11 11 3 9 

Aantasting openbare orde / 

ruimte 

15 25 32 34 

Illegale handel 3 5 4 7 

Overige misdrijven 17 18 16 25 

     

Incidenten 2005 2006 2007 2008 

Overlast incidenten 55 49 31 29 

Milieu incidenten 8 6 23 8 

Branden incidenten 25 35 22 24 
 

Bron: Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast gemeente Aalburg 2008-2009, regiopolitie Midden en West 
Brabant, Team Altena. 

 

 

Binnen de kern van Veen staat er op de kruising Groeneweg en Schmitzstraat een 

jeugdgroep bestaande uit ongeveer 7 tot 10 personen. De groepssleden, 

voornamelijk jongens, zijn rond de 16 jaar oud. Het betreft hier een aangewezen 

hangplek waar veel incidenten plaatsvinden waaronder vernielingen en het gebruik 

en verhandelen van (soft)drugs. Glaswerk van genuttigde alcohol wordt kapot 

gegooid op het voetbalveldje bestemd voor de jongere jeugd van Veen waardoor de 

groep zich binnen Veen in toenemende mate minder geaccepteerd maakt. Ook op 

overige plekken waar de groep in Veen "opduikt" vinden vernielingen en kleine 
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brandstichtingen plaats. Binnen Veen heerst in overwegende mate de cultuur dat als 

men zelf geen overlast van voornoemde feiten heeft er ook niet wordt geklaagd. 

 

Tabel 5: Gegevens Bijzondere opsporingsambtenaar, van 16 januari 08 tot en met 5 oktober 2009 

 afval hond jeugd vernieling parkeren overig 

 O W P O W P O W P O W P O W P O W P 

2008 12 4  9 6  1   3   34 18  7 1  

2009 8 5  30 8     1   2 2  16   
 

O = overleg met inwoners/eigen observatie  

W= waarschuwing  

P= proces verbaal 

 

 

 

4.2 Uit de enquête 

4.2.1 Openbare ruimte 

Uit de enquête blijkt dat de respondenten ruim tevreden zijn met hun directe 

woonomgeving, gemiddeld geven zij hiervoor een 7,5.  

Bijna 40% van de ondervraagden woont al langer dan 20 jaar in het dorp en een 

ruime meerderheid, bijna 60% is dan ook trots op Veen. Slechts 7% is dat niet. Een 

grote groep (bijna 60%) geeft aan niet te willen verhuizen. Van alle respondenten is 

een kleine 15% voornemens om te verhuizen naar een woning buiten Veen. 

 

 

Tabel 1 Woonhistorie, mate van trots en verhuisgeneigdheid 

Onderwerp Categorieën Percentage 

Aantal jaren woonachtig in Veen 0 – 5 jaar 28% 

 6 – 10 jaar 15% 

 11 – 20 jaar 18% 

 Langer dan 20 jaar 39% 

Trots op Veen (Heel) trots 58% 

 Neutraal 35% 

 (Helemaal) niet trots 7% 

Verhuisgeneigdheid Nee 58% 

 Misschien 32% 

 Ja 10% 

Wil verhuizen naar (N = 117) Binnen Veen 64% 

 Ander dorp in gemeente Aalburg 15% 

 Andere gemeente 21% 
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2,8%

68,0%

26,0%

3,2%
Tevredenheid openbare ruimte

Heel tevreden

Tevreden

Ontevreden

Heel ontevreden

4,2%

9,1%

9,8%

17,9%

19,6%

21,8%

23,2%

30,5%

41,8%

45,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Andere reden 

Goed zoals het nu is

Reparatie straatmeubilair

Verminderen zwerfvuil

Meer speelvoorzieningen aanleggen

Meer openbaar groen aanleggen

Onderhoud openbaar groen

Aanpakken parkeerproblemen

Verminderen hondenpoep

Onderhoud bestrating

Veel respondenten (ruim 70%) zijn tevreden of heel tevreden met de openbare 

ruimte. Toch is ruim een kwart juist ontevreden en is een enkeling zelfs zeer 

ontevreden. Zoals de volgende grafiek op laat zien, komt de ontevredenheid 

bovenal meest voort uit slecht onderhoud van de bestrating (45,6%) en hondenpoep 

(41,8%).  
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4.2.2 Veiligheidsgevoelens 

Gemiddeld waarderen de respondenten het gevoel van veiligheid met een 7,3. Ook 

hier verschillen jongeren en ouderen niet significant van elkaar.  

 

Slechts drie respondenten geven aan dat ze zich vaak onveilig voelen. Bijna een 

vijfde zegt zich soms onveilig te voelen en een ruime meerderheid (79,1%) voelt 

zich zelden of nooit onveilig.  

 

 

Voor bijna een vijfde (18,6%) van de respondenten wordt het onveilige gevoel 

veroorzaakt door vandalisme en vernielingen. Hier komt wel naar voren dat 

respondenten van 75 jaar of ouder hier significant  meer last van hebben dan de 

jongere respondenten. Andere oorzaken van onveiligheidsgevoelens komen een 

stuk minder vaak voor. 

 

 

,7%

1,1%

1,1%

2,1%
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4,2%

4,6%

4,6%
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Geweldsincidenten
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Vandalisme en vernielingen
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Ja vaak
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4.3 Uit de discussiebijeenkomsten 

Tijdens de discussiebijeenkomsten is de aanpak van het vandalisme en vernielingen 

tijdens de jaarwisseling aan de orde gekomen. Parallel aan de totstandkoming van 

het dorpsontwikkelingsplan is een bijeenkomst gehouden onderleiding van de 

burgemeester waarin de beteugeling van uitwassen tijdens de jaarwisseling aan de 

orde is gekomen. De gemeente Aalburg werkt hierbij nauw samen met inwoners 

politie en brandweer om de jaarwisseling in goede banen te leiden. Verder is 

gebleken tijdens de discussiebijeenkomsten dat de inwoners van Veen zich 

overwegend veilig voelen en dat de overlast van jongeren ook gerelativeerd werd. 

Er wordt van alles aan gedaan om incidenten tegen te gaan. 
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5 Natuur, groen en cultuurhistorie 

5.1.1 Ligging 

Veen is het op één na grootste kerkdorp in de gemeente Aalburg. Het is 

gelegen aan de Afgedamde Maas, in het Land van Heusden en Altena. Een 

veerpont verbindt Veen met het aan de overkant van de Afgedamde Maas 

gelegen Gelderse Aalst. Het is mogelijk om langs de Bergse Maas te fietsen. Er 

zijn een aantal fietsroutes uitgezet van 25 tot 30 kilometer lang.  

5.1.2 Cultuurhistorie 

Veen kent een aantal monumentale panden: 

Tabel 6 Monumentale panden in Veen 

Grotestraat 4 Woonhuis 

Grotestraat 19 Kerk 

Grotestraat 21 Toren 

Grotestraat 40 Voormalige boerderij 

Maasdijk 343 Voormalig raadshuis 

Maasdijk 369 / 367 Voormalige boerderij 

Korenmolen Maasdijk 381 Stelling korenmolen 

Witboomstraat 28 Voormalige boerderij 
 

Bron: gemeente Aalburg 

 

Grotestraat 40 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aalburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afgedamde_Maas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Land_van_Heusden_en_Altena
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veerpont
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aalst_%28Zaltbommel%29
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Parkje aan Witboomstraat 

 

Witboomstraat 28 
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Maasdijk 343 (voormalig raadhuis) 

5.2 Uit de enquête 

5.2.1 Buitengebied 

Bijna de helft van de respondenten maakt geen gebruik van het buitengebied en 

ruim een derde recreëert er. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0%

13,0%

36,8%

47,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ik werk er

Ik woon er

Ik recreer er

Geen gebruik

Gebruik buitengebied
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Natuur en de landbouw ziet men als de belangrijkste functie van het buitengebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewenste uitbreiding van het buitengebied wordt vooral gezien in het kader van 

natuur en recreatie, gewenste beperking van het buitengebied ligt vooral in het 

kader van wonen. Over recreatie is men het meest verdeeld, 36% wil dit uitbreiden 

in het buitengebied en 19% wil dit juist beperken.  

 

 

 
 

Een veel gehoord signaal in de open vragen is dat de strandjes aan de Afgedamde 

Maas toegankelijker gemaakt moeten worden voor de inwoners van Veen. Verder is 

een aanzienlijk deel van de inwoners van mening dat recreatie en de natuur 

uitgebreid en gehandhaafd moeten worden. 
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30 Dorpsontwikkelingsplan Veen 

Uit de discussiebijeenkomsten 

Uit de discussiebijeenkomsten komt de wens om naast het voormalige hertenkamp 

ook een groenvoorziening te realiseren ter plaatse van het nieuw te ontwikkelen 

gebied De Eng. Ook is de wens geuit om bomen te planten naast de Nieuwstraat en 

op andere plekken in Veen. Verder is het realiseren van een goed bereikbaar 

strandje aan de Afgedamde Maas door de inwoners naar voren gebracht.  

Ten aanzien van speelruimte voor kinderen is geopperd om dit ook aan te brengen 

in De Eng. In een aantal discussiegroepen is de wens naar voren gekomen om een 

kinderboerderij tot stand te brengen. Dit is volgens anderen moeilijk te realiseren 

vanwege het beheer door vrijwilligers. 
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6 Voorzieningen 

Veen is een dorp dat goed is voorzien van uiteenlopende voorzieningen. Dat wordt 

ook zeer gewaardeerd door de inwoners. 

Tabel 7: Voorzieningen in Veen  

  

Onderwijs Oranje-Nassauschool (Christelijk) 

Sociaal-cultureel Dorpshuis  

Peuterspeelzaal „t Peuterhofje 

Religie Hersteld hervormde kerk 

Gereformeerde kerk 

Nederlands Hervormde kerk 

Nederlands Hervormd Centrum 

Medisch/zorg Fysiotherapeut van den Brand, Vlugt en van den Brand 

Huisartsenpraktijk Veen 

Apotheek (per post) 

Eetpunt 

Klussendienst 

Telefooncirkel Wijk en Aalburg - Veen 

Maaltijden aan huis 

Alarmering 

Pedicuresalon Sonja 

Voetverzorgingssalon Janine 

Sport Gemeentelijke gymzaal Veen 

Sportpark De Heuye (4 velden; 4 kleedkamers) 

Fitness Slender You 

Recreatie en 

 toerisme 

Camping de Herberg 

Camping Maasveen  

Molen “de Hoop” 

Rivier De Afgedamde Maas 

Veerdienst Aalst-Veen 

Bed & Breakfast De Oudewerf Gastenhuis 

Horeca Café het ? 

Le Clerque Frites en Snacks  

Café/cafetaria La Te Ja 

Outlaw City (westernfeesten) 

Winkels Bakker H. van Ballegooijen 

Slager Vos 

Koopcentrum Duijzer 

Juwelier van Zandwijk 

De Harense Smid  

Multimate Van Dulst 

Woonidee 

Bloemist La Fleur 

Boekwinkel ‟t Schrijvertje 

Van Meteren Electro 

De Wildkamp 

Dienstverlening Postagentschap  

Pinautomaat  

Overige Q8 tankstation 
 

 

 

 



32 Dorpsontwikkelingsplan Veen 

 

6.1.1 Onderwijs 

De Christelijke Oranje Nassauschool is de enige basisschool in Veen. Nagenoeg 

alle leerlingen komen uit Veen. De school telt ± 275 leerlingen. Dit aantal is redelijk 

stabiel. Er zijn 12 groepen.  

6.1.2 Bibliotheek 

De bewoners van Veen zijn voor de bibliotheekdiensten aangewezen op de 

bibliotheek in Wijk en Aalburg. Voor mensen die niet zelfstandig naar de bibliotheek 

toe kunnen is er een gratis Boek-aan-huis-dienst.  

Bron: bibliotheek Altena 

6.1.3 Peuterspeelzaal ‘t Peuterhofje: 

De peuterspeelzaal is tijdelijk ondergebracht in een lokaal van de Oranje 

Nassauschool. Er wordt momenteel gezocht naar een permanente oplossing voor 

de huisvesting van de peuterspeelzaal. Er zijn 3 groepen. Ongeveer 50 kinderen 

bezoeken wekelijks ‟t Peuterhofje. 

6.1.4 Kinderopvang en buitenschoolse opvang: 

Voor kinderopvang en buitenschoolse opvang kan men terecht bij Kindercentrum ‟t 

Spektakel in Wijk en Aalburg. Hier komen behalve kinderen uit Veen ook kinderen 

uit Wijk en Aalburg, Drunen, Ammerzoden,  Babyloniënbroek, Genderen en Andel. 

6.1.5 Dorpshuis 

Het dorpshuis biedt onderdak aan een soos en gymnastiek voor senioren. 

Sinds 1 januari 2009 worden alle werkzaamheden in het dorpshuis gedaan door een 

groep vrijwilligers. 

 

Het Dorpshuis heeft twee zalen die met elkaar verbonden zijn. In het Dorpshuis 

vinden activiteiten plaats die door verschillende verenigingen uit Veen 

georganiseerd worden. De basisschool heeft een moderne uitstraling en een goede 

functionele indeling (ook qua buitenruimten). Het gymnastieklokaal ligt in de 

onmiddellijke nabijheid.  

Het dorpshuis verkeert in een slechte staat van ouderhoud. De uitstraling van het 

gebouw is niet meer van deze tijd en is weinig aantrekkelijk voor bepaalde 

(potentiële gebruikers De exploitatie van het dorpshuis wordt momenteel slechts in 

beperkte mate actief ter hand genomen. Het kent geen ontmoetingsfunctie voor 

ouderen en eenzamen (zie sociaal klimaat). Indien niet wordt ingegrepen komt de 

continuïteit van het dorpshuis in gevaar. Er zijn momenteel geen voorzieningen die 

deze functie kunnen overnemen 

6.1.6 Sportvoorzieningen 

Naast de school is een gemeentelijke gymzaal. Deze wordt op donderdag en vrijdag 

gebruikt voor de gymlessen van de basisschool. Het gymnastieklokaal is inmiddels 

enigszins gedateerd in uitstraling en substantiële ingrepen zijn noodzakelijk om deze 

voorziening in stand te houden.  
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Verder heeft Veen een sportpark voor de voetbalvereniging Achilles. Zij beschikken 
over 4 kleedkamers, 2 wedstrijdvelden, 1 trainingsveld en 1 kleine pupillenhoek. 

Daarnaast is er een kantine en opslagruimte aanwezig. De situatie met betrekking 

tot Achilles is zorgwekkend. De kantine en met name de kleedaccommodaties 

verkeren in een zeer slechte staat. Toch geven dorpsbewoners zowel tijdens de 

bewonersavond en in de vragenlijst aan dat men hecht aan handhaving van de 

huidige locatie van Achilles. 

 

6.1.7 Openbare speelvoorzieningen 

In Veen zijn 3 uitgebreide speelplekken, een trapveld en een basketbalveld. Verder 

zijn er in Veen een fietscrossveldje en een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) 

aanwezig.  

Bon:Nota Speelvoorzieningenbeleid gemeente Aalburg, 2005)  

 

6.1.8 Welzijnsdiensten 

Alarmering 

Bij ouderen (met een indicatie) kan een alarmeringsapparaat geplaatst worden. Met 

dit apparaat wordt een spreek-luisterverbinding tot stand gebracht met zorgcentrum 

Wijkestein. 

 

Dagverzorging 

Ouderen kunnen voor dagverzorging terecht bij zorgcentrum Wijkestein (Wijk en 

Aalburg). 

 

Ouderengym 

Voor de oudere inwoners wordt regelmatig ouderengymnastiek georganiseerd in het 

dorpshuis. 

 

Klusjesdienst 

Voor ouderen en gehandicapten is een klusjesman actief in de gemeente. 

 

Ouderenpanel 

De gemeente heeft een ouderenpanel dat is samengesteld uit ouderen uit alle 

kernen. Dit panel komt een aantal maal per jaar bijeen. Alle 55-plussers uit de 

gemeente, die willen meedenken en –praten over het beleid en de uitvoering 

kunnen zich aanmelden voor het panel.  

 

 

Maaltijdvoorziening/eetprojecten 

In alle kernen van de gemeente worden bij ouderen dagelijks maaltijden bezorgd  

die bereid zijn in zorgcentrum Wijkestein. Voor mensen met een indicatie zijn de  

maaltijden goedkoper. 

Ook wordt in bijna alle kernen, ook in Veen, maandelijks een eetproject 

georganiseerd, waarbij 55-plussers gezamenlijk kunnen eten. 

(Bron: gemeentegids Aalburg 2009)  
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6.2 Uit de enquête 

Over de voorzieningen in Veen zijn de inwoners redelijk tevreden, zij waarderen 

deze gemiddeld met een 6,4. Men maakt voor de dagelijkse boodschappen vooral 

gebruik van de winkels in Veen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor het consultatiebureau en voor de peuterspeelzaal blijft het overgrote deel 

van de respondenten in Veen zelf. Voor de apotheker, bibliotheekvoorzieningen en 

bankzaken gaat bijna iedereen naar Wijk en Aalburg. Slechts een enkeling gaat 

naar Genderen of Andel voor voorzieningen. 

Tabel 8 Locatie gebruik voorzieningen 

 Veen 
Wijk en 
Aalburg 

Genderen Andel Elders 

Huisarts 57,9% 30,4% 3,2% 6,8% 1,8% 

Tandarts 0% 68,3% 0% 0% 31,7% 

Apotheker 0,7% 96,0% 0% 0,7% 2,6% 

Fysio 63,3% 17,7% 1,9% 5,7% 11,4% 

Consultatiebureau 90,6% 7,5% 0% 0% 1,9% 

Kinderopvang 30,8% 30,8% 7,7% 0% 30,8% 

Peuterspeelzaal 84,6% 7,7% 0% 0% 7,7% 

Bibliotheekvoorziening 0% 97,4% 0% 0% 2,6% 

Bank 3,5% 84,6% 0% 0% 11,9% 

 

 

Bijna twee derde van de respondenten (63,9%) geeft aan geen problemen te 

hebben met de reistijd naar de voorzieningen. Ruim een derde ervaart dus wél 

problemen met de reistijd naar voorzieningen, met name voor de niet-dagelijkse 

boodschappen en bankzaken (respectievelijk 10,2% en 9,1% van het totaal aantal 

respondenten). Leeftijd en het wel of niet beschikking hebben over een auto zijn 

hierop niet van invloed. 

 

  

87,9%

8,7%

0,4%
0% 3,0%

Winkels dagelijkse boodschappen

1 Veen

2 Wijk en Aalburg

3 Genderen

4 Andel

5 Elders
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6.3 Uit de discussiebijeenkomsten 

Tijdens de discussiebijeenkomsten is gediscussieerd over de mogelijkheid om via 

een slimme combinatie van functies de functie van het dorpshuis en het clubgebouw 

van Achilles te integreren. Hier liggen volgens de inwoners kansen, maar men ziet 

ook drempels. Het integreren van uiteenlopende functies in een gebouw mag niet tot 

problemen in het gebruik veroorzaken. Men onderkent de onderhoudsproblematiek 

en de beperkte functie van het huidige dorpshuis. Het oogt niet toegankelijk zo is de 

mening van de inwoners en men weet dat de huidige situatie op termijn problemen 

zal geven. De inwoners zijn van mening dat de kansen om functies te combineren 

ook daadwerkelijk onderzocht moeten worden. Daarbij moet gestreefd worden naar 

een laagdrempelige voorziening waarbij ook gestalte gegeven wordt aan een 

inloopmogelijkheid.  
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Reistijd nietdagelijkse boodschappen is een probleem

Reistijd tot voorzieningen is geen probleem
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7 Verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid 

7.1.1 Openbaar vervoer 

Busvervoer 

Er rijdt één lijndienst van Veolia. 

- Lijn 121 van ’s-Hertogenbosch naar Gorinchem via  Wijk en Aalburg.  

 

Route: Den Bosch, Vlijmen, Haarsteeg, Heusden, Wijk en Aalburg, Veen, Andel, 

Giessen, Rijswijk, Woudrichem, Sleeuwijk, Gorinchem.  

 

Reistijden (halte Schmitzstraat): 

 

Richting Gorinchem:  

Maandag – vrijdag:   eerste bus: 6.57 laatste bus: 17.57 (extra bus 7.27) 

Zaterdag:   eerste bus: 7.59  laatste bus: 17.59  

   

Richting s-Hertogenbosch:   

Maandag – vrijdag: eerste bus: 7.03..8.03…8.33…. laatste bus: 19.33  

 

Naast de lijndienst van Veolia is er de Buurtbusvereniging Land van Heusden en 

Altena-Waalwijk, maar deze rijdt niet door Veen. Wel kunnen de inwoners van Veen 

gebruik maken van de deeltaxi (Deeltaxi West-Brabant) 

 

Er zijn 4 bushaltes in Veen: 

- Schmitzstraat 

- Van der Loostraat 

- Witboomstraat 

- Duizendmorgen 

 

Op zondag en in de avonduren rijden er geen bussen en op zaterdag dus uitsluitend 

richting Gorinchem. 

 

Veerdienst 

Een veerpont verbindt Veen met het aan 

de overzijde van de Maas gelegen Aalst in 

Gelderland.  

 

 

 

 

 

 

Vaartijden: 

Maandag tot zaterdag 06.55 uur tot 21.50 uur 

Feestdagen 09.00 uur tot 21.50 uur 

Zondag, 1ste kerstdag, 2de kerstdag en nieuwjaarsdag is er geen dienst 
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7.1.2 Verkeersongevallen 

 

Tabel 8: Verkeersongevallen  

     

 2005 2006 2007 2008 

Verkeersongevallen   15 22 16 18 

Gewonden in het verkeer 1 2 1 1 

Doden in het verkeer 0 0 0 1 
 

 
Bron: Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast gemeente Aalburg 2008-2009, regiopolitie Midden en West Brabant, Team Altena. 

 

7.1.3 Verkeerstellingen 

Tabel 9: Schmitzstraat  

 N % 

zondag: 1268 7 

maandag: 2523 14 

dinsdag: 2551 14 

woensdag: 2909 16 

donderdag: 2569 14 

vrijdag: 3347 18 

zaterdag: 2889 16 

Werkdagen: 2780 77 

Weekenddagen: 2078 23 
 

 

 

Tabel 10: Telling Bagijnhof  

 N % 

zondag: 1101 4 

maandag: 4393 16 

dinsdag: 4331 15 

woensdag: 4486 16 

donderdag: 4718 17 

vrijdag: 4726 17 

zaterdag: 3545 13 

Werkdagen: 4531 83 

Weekenddagen: 2323 17 
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Tabel11: Telling Grotestraat  

 N % 

zondag: 601 5 

maandag: 1096 9 

dinsdag: 1747 14 

woensdag: 1969 16 

donderdag: 1985 16 

vrijdag: 2167 18 

zaterdag: 2404 20 

Werkdagen: 1793 75 

Weekenddagen: 1502 25 
 

 

 

Tabel 12: Telling Hofstraat  

 N % 

zondag: 40 5 

maandag: 119 16 

dinsdag: 102 13 

woensdag: 138 18 

donderdag: 117 15 

vrijdag: 125 17 

zaterdag: 96 13 

Werkdagen: 120 82 

Weekenddagen: 68 18 
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Tabel 13: Nieuwstraat  

 N % 

zondag: 1009 5 

maandag: 1611 9 

dinsdag: 2884 16 

woensdag: 3100 17 

donderdag: 3009 17 

vrijdag: 2906 16 

zaterdag: 2844 16 

Werkdagen: 2702 78 

Weekenddagen: 1926 22 
 

 

 

7.2 Uit de enquête 

7.2.1 Verkeersveiligheid 

Over de verkeersveiligheid zijn inwoners over het algemeen matig tevreden, zij 

waarderen deze met een 6,3. Iets meer dan de helft (55%) geeft aan dat zij de 

verkeersveiligheid matig vinden. 
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55,0%
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Wat vindt u van de verkeersveiligheid in uw dorp

Voldoende

Matig

Slecht



40 Dorpsontwikkelingsplan Veen 

 

Van alle respondenten geeft iets meer dan de helft aan dat er te hard gereden 

wordt, bijna een derde dat de trottoirs van slechte kwaliteit zijn en ongeveer een 

kwart er onoverzichtelijke verkeerssituaties zijn. 

 

 

7.2.2 Openbaar vervoer 

Over het openbaar vervoer zijn de respondenten niet tevreden; gemiddeld geven zij 

hiervoor een 5,4. Deze onvoldoende komt voornamelijk voor rekening van de 

jongere respondenten (leeftijd 18 – 34 jaar); zij geven gemiddeld een 4,9, terwijl de 

ouderen (75 jaar of ouder) het openbaar vervoer juist met een 6,8 waarderen. 

 

Weinig inwoners (ruim 5%) maken daadwerkelijk gebruik van het openbaar vervoer, 

21% geeft aan hier soms tot vaak gebruik van te maken.  
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Van alle respondenten (dus inclusief diegenen die geen gebruik maken van het 

openbaar vervoer) ervaart 20% problemen met het openbaar vervoer. Deze gaan 

vooral over dat bussen ‟s avonds niet rijden, de aansluiting van 

vervoersverbindingen, dat busreizen te tijdrovend zijn en dat bussen overdag te 

weinig rijden. Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende 

leeftijdsgroepen. 

 

Tabel 14: Problemen met openbaar vervoer 

Probleem 
Percentage 

(N = 53) 

Bussen rijden niet ‟s avonds 59% 

Verbindingen sluiten niet aan 45% 

Busreizen zijn te tijdrovend 45% 

Bussen rijden (overdag) te weinig 42% 

Andere reden 21% 

De opstapplaats is te ver weg 15% 

 

 

7.3 Uit de discussiebijeenkomsten 

Uit de discussiebijeenkomsten is gebleken dat er een aantal punten als 

verkeersonveilige plekken worden ervaren. Het gaat dan om de kruising van de 

Groene Weg – Schmitzstraat, De oversteekplaats van de Tjalmastraat richting 

Singel, de Schmitzstraat- Grotestraat en de Van de Loostraat – Mussentiend.  

Als bijzonder gevaarlijk wordt het eerste stuk van de Bagijnhof ervaren voor fietsers. 

Men verbaasd zich er over dat daar nog geen ernstige verkeersongevallen hebben 

plaatsgevonden. Hier wordt namelijk hard gereden en de oversteek voor fietsers laat 

zeer te wensen over. Op het volgende kaartje zijn deze knelpunten weergegeven 

met rode stippen. 

De buurtbus wordt zeer gewaardeerd door de inwoners van Veen. Echter de 

aanwezige inwoners hebben wel aangegeven dat het wenselijk is dat de buurtbus 

frequenter en ook in de avonduren rijdt. Men realiseert zich echter dat deze 

voorziening mogelijk gemaakt wordt dankzij de inzet van vrijwillige chauffeurs.  
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= verkeeronveilig punt in de optiek van de aanwezigen tijdens de discussie 

bijeenkomsten. 
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8 Werken en bedrijvigheid 

Veen staat bekend als het dorp van de handel. In dit kerkdorp vindt u dan ook veel 

handelaren (o.a. bloemen, planten, boter, kaas en eieren). Het dorp Veen beschikt 

over 2 bedrijventerreinen, genaamd "De Bagijnhof" en "Weerakkers". Veel 

Aalburgse bedrijven zijn hier gevestigd.  

 

Tabel 16: Bedrijven en organisaties ingeschreven bij de kamer van Koophandel  

branche aantal 

consumentenartikelen 146 

zakelijke dienstverlening 63 

financiële instellingen 44 

bouwnijverheid  33 

milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige 

dienstverlening 
30 

industrie 17 

vervoer, opslag en communicatie 14 

gezondheids- en welzijnszorg 7 

horeca 6 

landbouw, jacht en bosbouw 3 

onderwijs 3 

 

TOTAAL 
366 

 

Bron: www.2miljoen.nl 

 

8.1 Uit de enquête 

Tabel 17: Bent u ondernemer in het dorp? 
  

 Percentage Absoluut 

ja 18,1% 51 

nee 81,9% 230 

Totaal 100,0% 281 
 

 

  

http://www.2miljoen.nl/
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Tabel18: Vindt u dat ondernemers voldoende mogelijkheden hebben in Veen?  
  

 Percentage Absoluut 

ja 30,9% 86 

neutraal 24,5% 68 

nee 8,3% 23 

weet ik niet 36,3% 101 

Totaal 100,0% 278 
 

 

Tabel 19: Redenen onvoldoende mogelijkheden voor ondernemers (meer antwoorden mogelijk) 
  

 Percentage  

(van respondenten die 

vinden dat ondernemers 

onvoldoende 

mogelijkheden hebben) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

Er is te weinig betaalbare bedrijfsruimte 43,5% 3,5% 10 

Er zijn te weinig uitbreidingsmogelijkheden 39,1% 3,2% 9 

Er is een te kleine afzetmarkt 39,1% 3,2% 9 

Dorp is slecht bereikbaar 8,7% ,7% 2 

Geen medewerking van de overheid 39,1% 3,2% 9 

Andere reden 21,7% 1,8% 5 
 

8.2 Uit de discussiebijeenkomsten 

Dat Veen een dorp is van handel en 

bedrijvigheid wordt zeer 

gewaardeerd. Economische 

bedrijvigheid is dan ook goed voor 

de vitaliteit van het dorp. Wel zijn de 

inwoners van mening dat de 

leefbaarheid niet ten koste mag gaan 

van de leefbaarheid in het dorp. Dit 

betekent dat het zwaar verkeer en 

milieubelastende bedrijven zoveel 

mogelijk uit het dorp geweerd 

moeten worden. Voor het verkeer 

moet er een goede ontsluiting zijn 

van het bedrijventerrein.  

Ook zijn de inwoners van mening dat kleinschalige en niet milieubelastende 

bedrijvigheid aan huis mogelijk gemaakt moet worden. 
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9 Relatie burger – overheid 

9.1.1  Gemeentelijke informatie 

De gemeente Aalburg streeft een actief voorlichtingsbeleid na.  

Alle officiële gemeentelijke mededelingen worden wekelijks geplaatst in Het Kontakt. 

Het Kontakt wordt huis aan huis verspreid. De gemeente Aalburg beschikt ook over 

een eigen gemeentelijke website. 

9.1.2 Burgerparticipatie  

Ten behoeve van de inbreng van de burgers bij de plan- en beleidsvorming wordt 

gewerkt met bijvoorbeeld de opiniërende raadsvergadering, het werkbezoek, het 

inspreekrecht en bedrijfsbezoeken. Er zijn twee typen raadsvergaderingen: een 

opiniërende en een besluitvormende raadsvergadering. 

Een optimale communicatie over en weer krijgt gestalte via internet, interactieve 

planvorming, intensiveren van buurt- en wijkcontacten, contacten met dorpsraden en 

een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit de samenleving als permanente 

klankbordgroep. Ook dorpshuizen spelen hierbij een rol.  

Het college moet bereikbaar zijn. Daarom kan er altijd een afspraak worden 

gemaakt met wethouders.  

Bereikbaarheid, duidelijkheid, eerlijkheid, concreet en transparant zijn daarbij de 

kernbegrippen.  

(Bron: website gemeente Aalburg) 

9.1.3 Dorpsraden 

In 2004 is de Dorpsraad Veen opgericht. De dorpsraden dienen betrokken te 

worden bij plannen en andere besluiten die de leefbaarheid van het desbetreffende 

dorp aangaan. 

Dit betekent dat vanuit de gemeente bij het ontwikkelen van plannen/het nemen van 

besluiten steeds bekeken moet worden in hoeverre de dorpsraad hierbij 

ingeschakeld moet worden. Uitgangspunt moet zijn dat de dorpsraad in ieder geval 

de gelegenheid krijgt zijn stem te laten horen bij alle plannen die in het dorp 

plaatsvinden. 

Concreet betekent dit dat de gemeente bij het aansnijden van nieuwe onderwerpen 

steeds na moet gaan of de dorpsraad bij de voorbereiding een rol moet spelen. Ook 

zullen de dorpsraden altijd uitgenodigd worden voor reguliere inspraak- en 

informatiebijeenkomsten in hun dorp. 

Bij het vragen van advies aan de dorpsraden dient altijd een redelijk termijn te 

worden aangehouden voor het laten uitbrengen van een advies. Voorlopig wordt 

uitgegaan van 4 weken.  

  

De gemeente Aalburg heeft een contactpersoon aangewezen die als schakel tussen 

beide partijen functioneert. Deze coördinator heeft een zeeffunctie en moet gezien 

worden als coördinator van vragen naar de juiste plek in de organisatie. Als de 

vraag eenmaal bij de behandelende vakambtenaar ligt, moet de communicatie 

tussen dorpsraad en vakambtenaar rechtstreeks plaatsvinden. De coördinator 

bewaakt de voortgang van vragen voor de dorpsraden.  Van alle correspondentie 

over en weer tussen gemeente en dorpsraad ontvangt de coördinator een kopie. 
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9.1.4 Dorpsraad Veen 

De dorpsraad Veen bestaat momenteel uit 9 bestuursleden. Het doel van de 

dorpsraad is de behartiging van het algemeen belang van het dorp Veen en haar 

bewoners, het betrekking van burgers bij hun leefomgeving en het vormen van een 

klankbord voor de gemeente inzake beleidsvorming over onderwerpen die direct of 

indirect de woonomgeving betreffen. 

9.2 Uit de enquête 

In de grafiek op de volgende pagina worden de resultaten gepresenteerd van de 

reacties op stellingen over de relatie tussen de burger en de gemeentelijke 

organisatie. Over de meeste onderwerpen nemen de respondenten een neutrale 

houding aan of is men redelijk verdeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Uit de discussiebijeenkomsten 

De inwoners tijdens de discussiebijeenkomsten zijn in de regel niet ontevreden over 

de relatie met de gemeente. Ze hebben aangeven dat zij van mening zijn dat de 

gemeente de inwoners van Veen serieus nemen. Ook de ontwikkeling van het 

dorpsontwikkelingsplan geeft dit eens en te meer aan. Veel Veense inwoners geven 

aan niet veel met de gemeentelijke overheid te maken te hebben. Het dorp is erg op 

zichzelf georiënteerd. De inwoners van Veen doppen hun eigen boontjes wel. Het 

feit dat de burgemeester in het dorp op bezoek geweest is en dat er wethouders 

aanwezig zijn bij de bijeenkomsten wordt zeer gewaardeerd door de deelnemers 

van de discussiebijeenkomsten. Ook de inzet van de gemeente om onlusten tijdens 

de jaarwisseling te voorkomen wordt op prijs gesteld. 
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10 Algemene waardering en 
actiepunten 

Tussen 21 september en 2 oktober 2009 vond er onder de inwoners van Veen een 

onderzoek plaats naar hun beleving van het dorp. Van de 2.459 inwoners (Bron: 

www.veen.nl), peildatum 1 januari 2009) hebben er 887 een schriftelijke vragenlijst 

thuis ontvangen. Hiervan hebben er 285 de vragenlijst geheel of gedeeltelijk 

ingevuld, wat neerkomt op een respons van ruim 32%. 

10.1 De geënquêteerden 

Van de respondenten is ruim 40% man en bijna 60% vrouw. Zij hebben een 

gemiddelde leeftijd van 48,9 jaar. Wanneer we inzoomen op leeftijd dan zien we dat 

de meeste respondenten in de leeftijd van 35 tot 74 jaar zitten.  

Tabel 20: Leeftijdsverdeling respondenten Veen 

Leeftijd % van totaal Absolute aantallen 

18 – 34 jaar 21,1% 60 

35 – 54 jaar 40,5% 115 

55 – 74 jaar 33,1% 94 

75 jaar of ouder 5,3% 15 

Totaal 100% 284 

 

Helaas waren er op het moment van analyseren geen gegevens beschikbaar van 

Veen op dit niveau en zijn de resultaten daarom niet gewogen naar geslacht en 

leeftijd. De resultaten zijn hierdoor niet optimaal representatief voor de inwoners van 

Veen op deze twee achtergrondvariabelen. 

 

Van de ondervraagden is ongeveer 44% opgegroeid in Veen, de rest is elders 

opgegroeid. 

 

 

10.2 Algemene waardering Veen 

Aan de inwoners van Veen is gevraagd rapportcijfers te geven voor de algemene 

voorzieningen. In de grafiek op de volgende pagina staan deze rapportcijfers per 

voorziening weergegeven. 

http://www.veen.nl/
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De respondenten zijn het meest tevreden over hun directe woonomgeving en het 

onderling contact met buurtbewoners. Ook het veiligheidsgevoel en de 

aantrekkelijkheid van Veen worden relatief goed gewaardeerd. In iets mindere mate 

zijn de respondenten tevreden met de werkgelegenheid, de voorzieningen in het 

algemeen en de verkeersveiligheid. Het openbaar vervoer in Veen scoort 

onvoldoende. 

 

10.3 Actiepunten 

Uit de enquête en de bewonersavonden hebben we een actielijst gemaakt van een 

aantal actiepunten. De volgorde van belangrijkheid is bepaald door de wensen die 

bewoners hebben geuit in de enquête. Er is tijdens de discussiebijeenkomsten nog 

wel een actiepunt toegevoegd, namelijk: het voorkomen van eenzaamheid, door het 

realiseren van een laagdrempelige ontmoetingsfunctie in het dorp. Dit betekent de 

volgende volgorde van prioriteiten. Op 1 staat het belangrijkste actiepunt, het 

negende actiepunt wordt evenwel van belang geacht maar verdient op basis van de 

respons van de enquête de laagste prioriteit.  
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Tabel 21: Prioriteiten actiepunten  

prioriteit Actie 

1 Vandalisme aanpakken (met name tijdens de jaarwisseling) 

2 Minder vracht- en zwaar verkeer door het dorp en verbeteren verkeersveiligheid 

3 Recreatie mogelijk maken aan de Afgedamde Maas 

4 Meer activiteiten organiseren voor de jeugd 

5 Woningbouw voor starters mogelijk maken 

6 Opknap clubgebouw voetbalvereniging 

7 Een nieuw dorpshuis creëren 

8 Betere en meer parkeerplaatsen in het dorp 

9 De frequentie van de buurtbus verhogen en ook in de avonduren openbaar vervoer 
 

 

 

10.3.1 Actiepunten nader beschreven 

Alle actiepunten die in dit hoofdstuk beschreven worden zijn tot stand gekomen op 

basis van de vragenlijst die in het dorp is verspreid. Op basis van de respons van de 

vragenlijst is een top 9 beschreven van gewenste ontwikkelingen voor het dorp. 

Deze top 9 zijn voorgelegd in de discussiebijeenkomsten. Tijdens de 

bewonersbijeenkomsten zijn de actiepunten die hieruit voortkwamen verfijnd. Ook 

zijn de actiepunten gerelateerd aan de feitelijke gegevens die door het PON zijn 

verzameld 
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10.4 Sociaal klimaat 

1  Vandalisme aanpakken 

Doel Het voorkomen van vandalisme 

Toelichting Met name tijdens de jaarwisseling lopen de feestelijkheden onder de 

jongeren nog al eens uit de hand. Het is traditie in Veen dat jongeren op 

straat feestvieren en vuurwerk afsteken, daar is Veen geen uitzondering in. 

Maar de feesten lopen op een dusdanige wijze uit de hand dat hierdoor 

schade veroorzaakt wordt en er vernielingen aangebracht en brandstichting 

wordt gepleegd. Dat kan op een dusdanige wijze uit de hand lopen dat er 

ook persoonlijke ongelukken zich voor kunnen doen.  

Niet alleen de oudejaarsnacht vormt een probleem ook een passend  

activiteitenaanbod voor de jeugd ontbreekt in Veen. 

Actiepunten  Betere handhaving en toezicht door ouders en politie bij ongewenst 

gedrag 

 Activiteitenaanbod ontwikkelen voor de jeugd ter voorkoming van 

ongewenst gedrag 

  Eigentijdse ruimte voor jongerenactiviteiten 

Initiatiefnemer Gemeente 

Betrokkenen Jongerenwerk, ouders, politie, dorpshuis 

Wanneer Is al gaande voor wat betreft de jaarwisseling. Op korte termijn 

jongerenwerk inzetten 
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2  Voorkomen eenzaamheid 

Doel Het creëren van een ontmoetingsmogelijkheid voor eenzame 

dorpsbewoners 

Toelichting Veen heeft een relatief groot aandeel „groene‟ (jonge) bevolking. Er is 

sprake van grote saamhorigheid en er zijn veel sociale verbanden (kerk en 

verenigingsleven). Dat is een groot goed. Maar er is ook sprake van stille 

eenzaamheid. Het betreft mensen die zich niet in sociale verbanden 

bewegen. Dit actiepunt komt voornamelijk uit de eerste 

discussiebijeenkomst.  

Actiepunten  De ontwikkeling van een inloophuis waar eenzame inwoners van Veen 

terecht kunnen voor een praatje en een kop koffie. Dit kan mogelijkerwijs 

gerealiseerd worden in het dorpshuis. Het betekent dan wel dat er een 

beroep gedaan moet worden op de inzet van vrijwilligers. 

Initiatiefnemer Dorpsraad WMO-raad 

Betrokkenen Dorpshuis, vrijwilligers  

Wanneer Oplossing mogelijk in nieuwe multifunctionele accommodatie of in de 

Veenehof 
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10.5 Verkeersveiligheid 

3 Verkeersveiligheid verbeteren 

Doel Het verbeteren van verkeersonveilige punten in Veen 

Toelichting Er doen zich in de ogen van de inwoners van Veen een aantal knelpunten 

voor. In de open vragen van de vragenlijst is dit herhaaldelijk aan de orde 

gekomen. Ook in de discussiebijeenkomsten is dit aspect in de 

gespreksgroepen besproken. Een algemene klacht is het te hard rijden 

binnen de bebouwde kom. Ook het vrachtverkeer door het dorp wordt als 

hinderlijk ervaren. Anderzijds wordt aangegeven dat Veen een handelsdorp 

is en dat Vrachtverkeer hoort bij de vitaliteit van Veen. 

De belangrijkste aspecten op het terrein van de verkeersveiligheid zijn: 

 Het ontbreken van het voetpad aan de Witboomstraat 

 De onveilige oversteek voor kinderen (Dr. Tjalmastraat richting Singel) 

 Het punt waar de Groeneweg afbuigt richting de bebouwde kom 

 Bagijnhof (industrieterrein) gevaarlijk voor fietsers 

 Kruising Schmitzstraat – Grotestraat gevaarlijk 

 Het rolstoelvriendelijker maken van het dorp 

 Een stuk van de Tuinstraat heeft een slechte berm en wegdek 

 Alle trottoirs in het dorp herzien deze lopen scheef  

 Op de Mauritsstraat wordt hard gereden 

 Het gebrek aan parkeerplekken (o.a. bij de Willem de Zwijgerstraat, 

Schmitzsstraat) 

Actiepunten  Het aanpakken van de Witboomstraat (aanleg trottoirs en verbeteren 

wegdek) 

 Aanleg van een zebrapad (voor overstekende kinderen) over de 

Witboomstraat ter plaatse van de dr. Tjalmasstraat richting Singel 

 Het punt waar de Groeneweg afbuigt richting de bebouwde kom (ter 

plaatse van Duijzer) overzichtelijker maken 

 De kruising Schmitzstraat – Grotestraat overzichtelijker maken (30 km 

zone) 

 Aanleg fietspad Bagijnhof (stuk bedrijventerrein) 

 Tegen gaan hard rijden op Mauritsstraat 

 Aanpak trottoirs in het dorp om het dorp verkeersveiliger en 

rolstoelvriendelijker te maken. 

 Inventariseren waar zich knelpunten voordoen op het terrein van het 

parkeren 

Initiatiefnemer Gemeente 

Betrokkenen Dorpsraad 

Wanneer Op korte termijn acute knelpunten oplossen, Verdere inventarisatie starten 

parkeerknelpunten 
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10.6 Wonen en woonomgeving 

4  Realisatie van starterswoningen 

Doel Het realiseren van voldoende starterswoningen 

Toelichting Het behouden van een evenwichtige bevolkingsopbouw is erg belangrijk 

voor Veen. Relatief is er een groot aantal jongeren in het dorp. Het is 

belangrijk deze groep voor het dorp te behouden. Jongeren en ouderen zijn 

belangrijke groepen in het verenigingsleven en zorgen voor de levendigheid 

binnen een dorp. Om deze groepen te behouden zal er nieuwe 

woningbouw ontwikkeld moeten worden die goed is afgestemd op de vraag 

en het bestaande aanbod. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen die in Veen 

wil (blijven) wonen, daar de mogelijkheid voor moet krijgen. De 

woningvraag moet zo goed mogelijk worden bediend. Voor een goede 

afstemming van vraag en aanbod is het van belang dat de inwoners (tijdig) 

worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in hun dorp. 

Door de bouw van starterswoningen kunnen jongeren in het dorp blijven 

wonen. Uit gemeentelijke gegevens blijkt dat de behoefte aan 

starterswoningen groot is in Veen. 

Actiepunten  Bouwen van starterswoningen (mogelijk via CPO constructie) 

 Beschikbaar stellen van bouwkavels 

 Bouw van levensloopbestendige woningen 

 Splitsen van huidige niet courante woningen waardoor bijwoning 

mogelijk wordt 

 Bouw van middeldure koopwoningen waardoor de doorstroom 

bevorderd wordt in het dorp 

 Snel beginnen met het bouwen op den Eng 

Initiatiefnemer Gemeente Aalburg 

Betrokkenen Inwoners van het dorp, dorpsraad, woningcorporatie 

Wanneer Ook starterswoningen realiseren in bouwplan De Eng 
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5  Verbeteren van de openbare ruimte 

Doel Het verbeteren van de woonomgeving van Veen 

Toelichting Veen moet een groen en aantrekkelijk dorp blijven. Daar waar 

verbeteringen mogelijk zijn in de openbare ruimte moet dat gerealiseerd 

worden. Geconstateerd wordt dat het groen steeds meer in verdrukking 

komt door nieuwbouw (Tjalmastraat). Eén van de werkgroepen tijdens de 

eerste discussiebijeenkomst maakt zich zorgen over het verdwijnen van 

oude panden. Daarnaast, zo blijkt uit de vragenlijst, is er behoefte aan het 

kunnen recreëren aan de Maas. 

Actiepunten  Het realiseren van een groenvoorziening in het dorp. Hier wordt een 

parkje mee bedoeld, zoals het voormalige hertenkamp. De suggestie 

wordt gedaan om een boerendorp in de vorm van een kinderboerderij op 

te tuigen. 

 Bij nieuwbouw ook groen aanplanten. 

 De Nieuwstraat aankleden met bomen. 

 Het huidige speelveld kampt met ruimteproblemen. Daarom wordt de 

suggestie gedaan om een groenvoorziening met een speelveld/trapveld 

voor kinderen te realiseren voor met name de kinderen van de Willem de 

Zwijgerstraat, Frederik Hendrikstraat en de Mauritsstraat. 

 Recreatie mogelijk maken door middel van de aanleg van een strandje 

aan de Maas. In ieder geval de Maasoever opknappen en opruimen. 

 Oude panden zoveel mogelijk handhaven en bij nieuwbouw woningen 

realiseren die passen bij de oude stijl van het dorp. 

Initiatiefnemer Gemeente 

Betrokkenen In overleg met dorpsbewoners en Dorpsraad 

Wanneer Recreatie aan de Maas snel mogelijk maken. Aanleg groen aanpassen aan 

bouw De Eng 
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10.7 Voorzieningen 

6  Multifunctionele accommodatie? 

Doel Het slim combineren van functies waardoor een goede multifunctionele 

accommodatie ontstaat voor Veen 

Toelichting De basisschool heeft een moderne uitstraling en een goede functionele 

indeling (ook qua buitenruimten). Het gymnastieklokaal ligt in de 

onmiddellijke nabijheid.  

Het dorpshuis en de club- en kleedaccommodaties van Achilles verkeren in 

een slechte staat van onderhoud. De uitstraling van beide voorzieningen is 

niet meer van deze tijd wat met name voor het dorpshuis betekent dat deze 

voorziening nog weinig aantrekkelijk is voor bepaalde (potentiële) 

gebruikers. De exploitatie van het dorpshuis wordt momenteel slechts in 

beperkte mate actief ter hand genomen. Het kent geen ontmoetingsfunctie 

voor ouderen en eenzamen (zie sociaal klimaat)  

Het gymnastieklokaal is inmiddels enigszins gedateerd in uitstraling en 

substantiële ingrepen zijn noodzakelijk om deze voorziening in stand te 

houden.  

Indien niet wordt ingegrepen komt de continuïteit van het dorpshuis in 

gevaar. Er zijn momenteel geen voorzieningen die deze functie kunnen 

overnemen;  

De situatie met betrekking tot Achilles is zorgwekkend. De kantine en met 

name de kleedaccommodaties verkeren in een zeer slechte staat. Toch 

geven dorpsbewoners zowel tijdens de bewonersavond en in de vragenlijst 

aan dat men hecht aan handhaving van de huidige locatie van Achilles.  

Actiepunten  Er zijn mogelijkheden om meer multifunctioneel invulling te geven aan 

voorzieningen. Een nieuwe clubaccommodatie voor Achilles biedt de 

mogelijkheid om aan het clubhuis een brede “dorpshuisachtige” 

invulling te geven. Bepaalde activiteiten zouden ook in een 

nieuw/gerenoveerd gymnastieklokaal plaats kunnen vinden 

(multifunctionele vloer);  

 De verwachte ontwikkelingen met betrekking tot nieuwbouwproject “De 

Eng” bieden kansen voor de bestaande voorzieningen binnen de kern 

Veen vanwege een toename van het verzorgingsgebied;  

 Het is mogelijk de Oranje Nassauschool uit te breiden met een lokaal 

dat volledig geschikt is als peuterspeelzaal. Op termijn zou verdere 

uitbreiding met buitenschoolse opvang plaats kunnen vinden waardoor 

een beperkte brede school zou kunnen ontstaan;  

Initiatiefnemer Gemeente Aalburg 

Betrokkenen  Dorpshuis, Voetbalvereniging Achilles, Basisschool, Gymnastieklokaal, 

Peuterspeelzaal, Buitenschoolse Opvang, Dorpsraad 

Wanneer Binnen afzienbare tijd starten met een haalbaarheidsstudie 
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7  Buurtbus 

Doel De buurtbus frequenter laten rijden en meer opstapplaatsen realiseren 

Toelichting De functie van de buurtbus wordt gewaardeerd. Echter zijn er klachten over 

de frequentie van de buurtbus. Er wordt betrekkelijk weinig gebruik 

gemaakt van het openbaar vervoer, maar dit kan ook zijn oorzaken hebben 

in de beperkte voorziening er van.  

Actiepunten  Buurtbus frequenter laten rijden 

 Uitbreiding van opstapplaatsen 

 Uitbreiden in avonduren en weekenden van de buurtbus 

Initiatiefnemer Gemeente 

Betrokkenen Gemeente i.o.m. met vervoersmaatschappij 

Wanneer Op korte termijn overleg met de vervoersmaatschappij over de 

mogelijkheden 
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10.8 Werken en bedrijvigheid 

8 Handhaven werkgelegenheid 

Doel Stimuleren werkgelegenheid en bedrijvigheid in Veen 

Toelichting Veen kenmerkt zich door de handelsgeest en de bedrijvigheid van het dorp. 

Dit wordt algemeen onderkend in de vragenlijst en tijdens de 

bewonersavonden. De dorpsbewoners stellen dit op prijs want het komt de 

vitaliteit van de dorpsgemeenschap ten goede. Echter bedrijvigheid heeft 

ook nadelen, bijvoorbeeld het zware vervoer door het dorp. 

Actiepunten  Het handhaven van het bedrijventerrein  

 Uitbreiding van bedrijvigheid uitsluitend aan de rand van het dorp 

 Een goede ontsluiting van het bedrijventerrein en voorkoming van af en 

aanvoer door het dorp. 

Initiatiefnemer Gemeente Aalburg  

Betrokkenen Bedrijven uit Veen, dorpsbewoners 

Wanneer Zo spoedig mogelijk 

 

 

10.9 Relatie burger – overheid 

9 Relatie Burger - Overheid 

Doel Verbeteren van de communicatie tussen burgers en overheid 

Toelichting Hoewel men in Veen in grote lijnen zich neutraal opstelt over de verhouding 

met het gemeentebestuur zijn er wel verbeteringen mogelijk in de 

communicatie met bewoners. 

Actiepunten  Periodiek informeren over plannen voor Veen 

 Het dorpsontwikkelingsplan ook daadwerkelijk uitvoeren en daarover 

blijvend communiceren met de inwoners. 

 De Dorpsraad kan zich meer profileren en als spreekbuis fungeren voor 

de dorpsgemeenschap. Dit betekent dat de Dorpsraad ook de 

bevolking meer kan informeren over haar werkwijze en over actuele 

ontwikkelingen. 

Initiatiefnemer Gemeente Aalburg en Dorpsraad 

Betrokkenen De inwoners van Veen 

Wanneer Voortdurend, ook na de totstandkoming van het dorpsontwikkelingsplan 
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11 Hoe nu verder? 

Veel inwoners van Veen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze 

toekomstvisie. Ze hebben zich in de enquête en tijdens twee intensieve 

discussiebijeenkomsten gebogen over het wel en wee van hun dorp. Ze hebben 

suggesties aangedragen over wat er zou moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat 

Veen een aantrekkelijk dorp blijft om er te leven, voor jong én oud. Daaruit bleek dat 

Veen geen dorp is waar sprake is van grote knelpunten. Toch zijn er een aantal 

aspecten die aandacht behoeven of waar nog verder over nagedacht moet worden. 

Zo blijkt het dat de onlusten en vernielingen tijdens de jaarwisseling een heet 

hangijzer is in het dorp. Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijkt een 

belangrijk aandachtspunt voor de inwoners. Het blijkt dat de inwoners van Veen wel 

verlangen dat het dorpsontwikkelingsplan geen papieren tijger wordt waarbij er 

verwachtingen zijn gewekt die niet nagekomen worden. Het is nu zaak ervoor te 

zorgen dat er daadwerkelijk kwaliteitsimpulsen voor de vitaliteit van Veen gestalte 

krijgen in de vorm van concrete verbetermaatregelen. 

 

Om dat te bereiken is het zaak dat de gemeente, als opdrachtgever van dit 

dorpsontwikkelingsplan, zich zo spoedig mogelijk uitspreekt over het product en de 

voorgestelde acties. Immers, elke deelnemer is benieuwd wat er nu gaat gebeuren. 

 

Verder is het van belang om - nadat de gemeenteraad van Aalburg zich heeft 

uitgesproken over de te ondernemen acties - binnen de gemeente een ambtenaar 

aan te wijzen die de uitvoering van de acties gaat coördineren. Het PON zal bij de 

vormgeving van een concreet actieplan een assisterende bijdrage leveren. Daarbij is 

het van belang dat dit in goede samenspraak gaat met de dorpsgemeenschap. 

 

Maar de bal ligt niet alleen bij de gemeente. Er zal moeten worden nagedacht over 

goede samenwerkingsvormen, waardoor ook inwoners van Veen en andere partijen 

betrokken worden bij de uitvoering van de acties uit deze toekomstvisie. Een 

mogelijkheid is om de klankbordgroep, die het PON bij de totstandkoming van het 

dorpsontwikkelingsplan Veen met raad en daad heeft bijgestaan, de komende 

periode te laten bestaan. Op die manier kan de relatie tussen uitvoering en 

dorp(sbewoners) worden behouden. De gemeente en maatschappelijke 

belangenorganisaties kunnen voor het bijeenroepen van de klankbordgroep een 

initiërende rol op zich nemen. De klankbordgroep kan gedurende de uitvoering 

periodiek bijeenkomen om de stand van zaken te bespreken. Op gezette tijden 

moeten dan ook de inwoners van Veen worden geïnformeerd. 
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Het PON stelt voor om, nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over deze 

rapportage en nadat duidelijk is geworden hoe de uitvoering van de acties de 

komende tijd ter hand wordt genomen, een informatiebijeenkomst te beleggen voor 

de Veense bevolking. Dan kunnen de resultaten van de discussies over het 

dorpsontwikkelingsplan voor Veen worden gepresenteerd en kan tevens worden 

toegelicht wat er verder gaat gebeuren. 

Bovendien stellen we voor om de belangrijkste uitkomsten van de discussies over 

de ontwikkeling van Veen en het standpunt van de gemeenteraad daarover, neer te 

leggen in een aantrekkelijk vormgegeven informatiekrantje, dat bedoeld is voor alle 

inwoners van Veen. Op die manier wordt iedereen die dat wil, op de hoogte 

gebracht van de resultaten en van wat er verder mee gaat gebeuren. 
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Bijlage A Tabellen resultaten enquête 

Achtergrondkenmerken respondenten 

 
 

Tabel 5 Geslacht 

 Percentage Absoluut 

man 40,4% 114 

vrouw 59,6% 168 

Totaal 100,0% 282 
 

 

 

Tabel 2 Leeftijd 

 Percentage Absoluut 

18-34 jaar 21,1% 60 

35-54 jaar 40,5% 115 

55-74 jaar 33,1% 94 

75 jaar of ouder 5,3% 15 

Totaal 100,0% 284 
 

 

 

Tabel 3 Beschikking over auto 

 Percentage Absoluut 

ja 94,0% 266 

nee 6,0% 17 

Totaal 100,0% 283 
 

 

De plaats waarin u woont 

 

Tabel 4 Bent u opgegroeid in het dorp? 

 Percentage Absoluut 

ja 43,7% 124 

nee 56,3% 160 

Totaal 100,0% 284 
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Tabel 5 Hoe lang woont u al in het dorp? 
 

 Percentage Absoluut 

korter dan 1 jaar 0,0% 0 

1-5 jaar 27,9% 43 

6-10 jaar 14,9% 23 

11-20 jaar 18,2% 28 

langer dan 20 jaar 39,0% 60 

Totaal 100,0% 154 
 

 

 

Tabel 6 Bent u trots op uw dorp? 
 

 Percentage Absoluut 

helemaal niet trots 3,3% 9 

niet trots 4,0% 11 

neutraal 35,3% 97 

trots 43,3% 119 

heel trots 14,2% 39 

Totaal 100,0% 275 
 

 

 

Tabel 7 Welk cijfer geeft u aan…? 
 

 Percentage N 

woonomgeving 7,5 279 

verkeersveiligheid 6,3 279 

veiligheidsgevoel 7,3 276 

onderling contact 7,5 279 

werkgelegenheid 6,7 257 

voorzieningen 6,4 278 

openbaar vervoer 5,4 271 

aantrekkelijkheid 7,0 279 
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Uw woning 

 

Tabel 8 Woont u in een huur- of koopwoning? 

 Percentage Absoluut 

koopwoning 70,7% 200 

huurwoning woningcorporatie 19,1% 54 

huurwoning particulier 0,7% 2 

ik woon bij  mijn ouders 8,1% 23 

anders 1,4% 4 

Totaal 100,0% 283 
 

 
 

Tabel 9 In wat voor soort woning woont u? 
  

 Percentage Absoluut 

tussenwoning/hoekwoning 22,0% 62 

twee-onder-een-kapwoning 19,9% 56 

vrijstaande woning 50,7% 143 

seniorenwoning met een verdieping 1,4% 4 

seniorenwoning gelijkvloers 1,4% 4 

appartement op een verdieping zonder lift 0,7% 2 

appartement op een verdieping met lift 2,5% 7 

appartement op de begane grond 1,1% 3 

anders 0,4% 1 

Totaal 100,0% 282 
 

 

 

Tabel 10  Wilt u binnen twee jaar verhuizen? 
  

 Percentage Absoluut 

beslist niet 58,4% 164 

misschien 32,0% 90 

ja 9,6% 27 

Totaal 100,0% 281 
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Tabel 11   Wat is de reden dat u wilt verhuizen? Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage 

(van respondenten 

die (misschien) 

willen verhuizen) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

persoonlijk 28,2% 11,6% 33 

studie 0,9% 0,4% 1 

werk 8,5% 3,5% 10 

huidige woning 22,2% 9,1% 26 

huidige woonomgeving 18,8% 7,7% 22 

anders 40,2% 16,5% 47 

 
 

Tabel 12   Waar wilt u het liefste gaan wonen? 
  

 Percentage 

 

Absoluut 

dorp 64,1% 75 

dezelfde gemeente 14,5% 17 

andere gemeente 21,4% 25 

Totaal 100,0% 117 

 
 

Tabel 13   Wilt u een huis kopen, huren, of een bouwkavel om zelf te bouwen? 
  

 Percentage 

 

Absoluut 

kopen 33,7% 30 

huren 44,9% 40 

bouwkavel 14,6% 13 

geen voorkeur 6,7% 6 

Totaal 100,0% 89 
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Tabel 14   Naar wat voor soort woning wilt u verhuizen? 
  

 Percentage (van 

respondenten die 

(misschien) willen 

verhuizen) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

starterswoning 2,6% 1,1% 3 

(grondgebonden) seniorenwoning 20,5% 8,4% 24 

in- of bijwoning 1,7% 0,7% 2 

verzorgings- of verpleeghuis 1,7% 0,7% 2 

appartement 12,8% 5,3% 15 

eengezinswoning 16,2% 6,7% 19 

geen voorkeur 6,0% 2,5% 7 

anders 8,5% 3,5% 10 
 

 

 

Tabel 15   Verwacht u problemen bij het vinden van een geschikte woning in Veen? 
  

 Percentage (van 

respondenten die 

(misschien) willen 

verhuizen) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

Geen probleem bij vinden van geschikte woning 13,7% 5,6% 16 

Aangeboden woningen zijn te klein of te groot 17,1% 7,0% 20 

Aangeboden woningen te duur 16,2% 6,7% 19 

Te weinig woningen met zorg 10,3% 4,2% 12 

Te weinig woningen met bedrijfsgebouw 2,6% 1,1% 3 

Andere reden voor problemen 9,4% 3,9% 11 

Problemen bij vinden woning: weet ik niet 20,5% 8,4% 24 
 

Buurtbinding 

 

Tabel 16   Houden zaken die in uw dorp spelen u bezig? 
  

 Percentage Absoluut 

ja, in sterke mate 22,7% 64 

ja, enigszins 68,8% 194 

nee 8,5% 24 

Totaal 100,0% 282 
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Tabel 17   Voelt u zich thuis in uw dorp? 
  

 Percentage Absoluut 

ja, in sterke mate 62,3% 177 

ja, enigszins 34,2% 97 

nee 3,5% 10 

Totaal 100,0% 284 
 

 

Tabel 18   Doet u weleens iets om de sfeer te verbeteren in uw dorp? 
  

 Percentage Absoluut 

ja dat doe ik al 54,7% 156 

ja, zou ik willen gaan doen 16,8% 48 

nee en wil dit ook niet gaan doen 28,4% 81 

Totaal 100,0% 285 
 

 

Tabel 19   Kunt u terecht bij mensen uit uw buurt als u hulp nodig heeft? 
  

 Percentage Absoluut 

ja, in sterke mate 63,3% 179 

ja, enigszins 36,4% 103 

nee 0,4% 1 

Totaal 100,0% 283 
 

Arbeid en/of school 

 

Tabel 20   Waar werkt u of gaat u naar school? 
  

 Percentage Absoluut 

werk/school in dorp 24,7% 36 

werk/school in de gemeente 21,9% 32 

werk/school andere gemeente 53,4% 78 

Totaal 100,0% 146 
 

 

Tabel 21   Vindt u de afstand of reistijd tot werk/studie een probleem? 
  

 Percentage Absoluut 

ja 16,1% 24 

nee 83,9% 125 

Totaal 100,0% 149 
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Voorzieningen 

 

Tabel 22   Waar maakt u gebruik van de volgende voorzieningen? 
  

 Veen Wijk en 

Aalburg 

Gen- 

deren 

Andel Elders Totaal N 

huisarts 57,9% 30,4% 3,2% 6,8% 1,8% 100% 280 

tandarts 0% 68,3% 0% 0% 31,7% 100% 259 

apotheker 0,7% 96,0% 0% 0,7% 2,6% 100% 274 

fysio 63,3% 17,7% 1,9% 5,7% 11,4% 100% 158 

consultatiebureau 90,6% 7,5% 0% 0% 1,9% 100% 53 

kinderopvang 30,8% 30,8% 7,7% 0% 30,8% 100% 13 

peuterspeelzaal 84,6% 7,7% 0% 0% 7,7% 100% 26 

bibliotheekvoorziening 0% 97,4% 0% 0% 2,6% 100% 116 

bank 3,5% 84,6% 0% 0% 11,9% 100% 260 

postagentschap 66,4% 33,2% 0% 0% 0,4% 100% 244 

winkels dagelijkse boodschappen 87,9% 8,7% 0,4% 0% 3,0% 100% 264 

winkels niet dagelijkse boodschappen 12,3% 20,8% 0,4% 0% 66,5% 100% 260 
 

 

Tabel 23  Problemen met reistijd of afstand tot voorziening. Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage Absoluut 

Reistijd tot voorzieningen is geen probleem 63,9% 182 

huisarts 1,8% 5 

tandarts 2,5% 7 

apotheker 4,9% 14 

fysio 1,4% 4 

consultatiebureau ,0% 0 

kinderopvang ,7% 2 

peuterspeelzaal ,0% 0 

bibliotheek 1,4% 4 

bank 9,1% 26 

postagentschap 3,2% 9 

dagelijkse boodschappen 1,4% 4 

niet dagelijkse boodschappen 10,2% 29 
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Verenigingsleven en vrijwilligerswerk 

 

Tabel 24   Bent u lid van een vereniging in uw dorp? 
  

 Percentage Absoluut 

nee 56,3% 157 

ja, één vereniging 28,3% 79 

ja, meerder verenigingen 15,4% 43 

Totaal 100,0% 279 
 

 

Tabel 25  Heeft u het afgelopen jaar vrijwilligerswerk verricht in uw dorp? 
  

 Percentage Absoluut 

ja 36,3% 102 

nee 63,7% 179 

Totaal 100,0% 281 
 

 

 

Tabel 26  Problemen bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Meerdere antwoorden mogelijk 
  

 Percentage  

(van respondenten 

die vrijwilligerswerk 

hebben verricht) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

Geen problemen bij verrichten vrijwilligerswerk 48,0% 17,2% 49 

te weinig inkomsten 13,7% 4,9% 14 

te weinig vrijwilligers 22,5% 8,1% 23 

te weinig leden 8,8% 3,2% 9 

geen goede accommodatie 22,5% 8,1% 23 

gebrek aan deskundigheid 2,9% 1,1% 3 

medewerking gemeente 7,8% 2,8% 8 

andere oorzaak 5,9% 2,1% 6 
 

 

 

Tabel 27  Bent u lid van een vereniging buiten uw dorp? 
  

 Percentage Absoluut 

nee 69,9% 197 

ja 30,1% 85 

Totaal 100,0% 282 
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Tabel 28  Reden lid vereniging buiten Veen. Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage Absoluut 

De vereniging van mijn keuze is niet aanwezig 65,9% 56 

Banden buiten het dorp 34,1% 29 

Kwaliteit buiten dorp sluit beter aan 17,6% 15 

anders 5,9% 5 
 

 

 

Tabel 29  Vindt u de afstand tot de vereniging buiten uw dorp een probleem? 
  

 Percentage Absoluut 

ja 8,3% 7 

nee 91,7% 77 

Totaal 100,0% 84 
 

Mantelzorg 

 

Tabel 30  Heeft u in het afgelopen jaar mantelzorg gegeven? 
  

 Percentage Absoluut 

ja 16,8% 47 

nee 83,2% 232 

Totaal 100,0% 279 
 

 

Tabel 31  Heeft u in het afgelopen jaar mantelzorg gegeven? Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage  

(van respondenten die 

mantelzorg geven) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

Informele zorg aan mensen binnen het gezin of familie 89,4% 14,7% 42 

Informele zorg aan buren vrienden bekenden 12,8% 2,1% 6 

Informele zorg aan beide groepen 8,5% 1,4% 4 

Informele zorg aan anderen 4,3% 0,7% 2 
 

 

Tabel 32  Waar heeft u mantelzorg gegeven? Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage  

(van respondenten die 

mantelzorg geven) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

Mantelzorg in mijn dorp 83,0% 13,7% 39 

Mantelzorg in mijn gemeente 6,4% 1,1% 3 

Mantelzorg buiten mijn gemeente 21,3% 3,5% 10 
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Tabel 33  Loopt u weleens tegen problemen aan bij het geven van mantelzorg? 
  

 Percentage Absoluut 

ja 8,9% 4 

nee 91,1% 41 

Totaal 100,0% 45 
 

Economische vitaliteit 

 

Tabel 34  Bent u ondernemer in het dorp? 
  

 Percentage Absoluut 

ja 18,1% 51 

nee 81,9% 230 

Totaal 100,0% 281 
 

 

Tabel 35  Vindt u dat ondernemers voldoende mogelijkheden hebben? 
  

 Percentage Absoluut 

ja 30,9% 86 

neutraal 24,5% 68 

nee 8,3% 23 

weet ik niet 36,3% 101 

Totaal 100,0% 278 
 

 

Tabel 36  Reden onvoldoende mogelijkheden voor ondernemers. Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage  

(van respondenten die 

vinden dat ondernemers 

onvoldoende 

mogelijkheden hebben) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

Er is te weinig betaalbare bedrijfsruimte 43,5% 3,5% 10 

Er zijn te weinig uitbreidingsmogelijkheden 39,1% 3,2% 9 

Er is een te kleine afzetmarkt 39,1% 3,2% 9 

Dorp is slecht bereikbaar 8,7% ,7% 2 

Geen medewerking van de overheid 39,1% 3,2% 9 

Andere reden 21,7% 1,8% 5 
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Tabel 37   Stimuleren onderstaande economische activiteiten? 
  

 ja Neutraal nee Totaal N 

Winkelaanbod stimuleren 54,7% 24,6% 20,8% 100% 236 

Kleinschalige bedrijvigheid stimuleren 57,1% 28,8% 14,1% 100% 205 

Grootschalige bedrijvigheid stimuleren 18,9% 33,3% 47,8% 100% 201 

Vestigingsmogelijkheden startende ondernemingen 65,4% 26,5% 8,1% 100% 211 

Bedrijvigheid in buitengebied stimuleren 43,8% 32,2% 24,0% 100% 208 
 

Openbaar vervoer 

 

Tabel 38  Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 
  

 Percentage Absoluut 

ja vaak/regelmatig 5,3% 15 

ja soms 12,0% 34 

nooit 82,7% 234 

Totaal 100,0% 283 
 

 

Tabel 39  Ervaart u zelf problemen met het openbaar vervoer? 
  

 Percentage Absoluut 

ja 19,8% 53 

nee 80,2% 215 

Totaal 100,0% 268 
 

 

Tabel 40  Reden onvoldoende mogelijkheden voor ondernemers. Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage  

(van respondenten zelf 

problemen met het 

openbaar vervoer ervaren) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

Vervoersverbindingen sluiten niet aan 54,7% 10,2% 29 

De bussen rijden overdag niet vaak genoeg 47,2% 8,8% 25 

Bussen rijden 's avonds niet 62,3% 11,6% 33 

Busreizen zijn te tijdrovend 56,6% 10,5% 30 

De opstapplaats is te ver weg 18,9% 3,5% 10 

Andere reden voor problemen met o.v. 24,5% 4,6% 13 
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Verkeersveiligheid 

 

Tabel 41  Wat vindt u van de verkeersveiligheid in uw dorp? 
  

 Percentage Absoluut 

voldoende 37,9% 106 

matig 55,0% 154 

slecht 7,1% 20 

Totaal 100,0% 280 
 

 

Tabel 42  Reden verkeersonveiligheid. Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage  

(van respondenten die 

verkeerveiligheid niet 

voldoende vinden) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

verlichting voldoet niet 8,0% 4,9% 14 

onoverzichtelijke situaties 42,5% 26,0% 74 

te hard gereden 83,9% 51,2% 146 

te veel (vracht)verkeer 28,2% 17,2% 49 

verkeersdrempels zijn te hoog/gevaarlijk 21,8% 13,3% 38 

er zijn gevaarlijke obstakels 17,2% 10,5% 30 

te weinig ruimte voor fietsverkeer 24,1% 14,7% 42 

te weinig ruimte voor voetgangers 16,7% 10,2% 29 

trottoirs zijn van slechte kwaliteit 51,7% 31,6% 90 

wegen in het buitengebied zijn te smal 17,8% 10,9% 31 

andere reden 5,2% 3,2% 9 
 

Onveiligheidsgevoelens 

 

Tabel 43  Voelt u zich weleens onveilig in uw dorp? 
  

 Percentage Absoluut 

ja vaak 1,1% 3 

ja soms 19,9% 56 

zelden/nooit 79,1% 223 

Totaal 100,0% 282 
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Tabel 44  Reden onveiligheidsgevoelens. Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage  

(van respondenten die 

zich vaak of soms 

onveilig voelen) 

Percentage 

(van totaal) 

Absoluut 

verlichting is niet goed 11,9% 2,5% 7 

weinig sociale controle 25,4% 5,3% 15 

onoverzichtelijke plaatsen 22,0% 4,6% 13 

vandalisme en vernielingen 89,8% 18,6% 53 

pesterijen en overlast 20,3% 4,2% 12 

ruzie en conflicten in de buurt 10,2% 2,1% 6 

woninginbraken 37,3% 7,7% 22 

auto-inbraken 22,0% 4,6% 13 

discriminatie 5,1% 1,1% 3 

drugshandel 33,9% 7,0% 20 

geweldsincidenten 16,9% 3,5% 10 

gevaarlijke stoffen in de buurt 5,1% 1,1% 3 

andere reden  3,4% ,7% 2 
 

Openbare ruimte 

 

Tabel 45  Hoe tevreden bent u over de openbare ruimte? 
  

 Percentage Absoluut 

heel tevreden 2,8% 8 

tevreden 68,0% 191 

ontevreden 26,0% 73 

heel ontevreden 3,2% 9 

Totaal 100,0% 281 
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Tabel 46  Wat zou er verbeterd kunnen worden aan openbare ruimte? Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage 

 

Absoluut 

goed zoals het nu is 9,1% 26 

onderhoud openbaar groen 23,2% 66 

onderhoud bestrating 45,6% 130 

verminderen zwerfvuil 17,9% 51 

verminderen hondenpoep 41,8% 119 

reparatie straatmeubilair 9,8% 28 

aanpakken parkeerproblemen 30,5% 87 

meer speelvoorzieningen aanleggen 19,6% 56 

meer openbaar groen aanleggen 21,8% 62 

Andere verbetering  9,1% 26 
 

Buitengebied 

 

Tabel 47  Hoe maakt u gebruik van het buitengebied? Meerdere antwoorden mogelijk. 
  

 Percentage 

 

Absoluut 

ik woon er 13,0% 37 

ik werk er 7,0% 20 

ik recreer er 36,8% 105 

geen gebruik 47,4% 135 
 

 

Tabel 48  Wat vindt u de belangrijkste functie van het buitengebied? 
  

 Percentage Absoluut 

landbouw 32,5% 67 

natuur (bos, heide, groen) 40,3% 83 

waterberging/overloopgebied 2,9% 6 

wonen 5,3% 11 

recreatie(voorzieningen) 14,1% 29 

anders 4,9% 10 

Totaal 100,0% 206 
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Tabel 49   Wat moet er gebeuren met de ontwikkeling van onderstaande functies buitengebied? 
  

 uitbreiden handhaven beperken Weet niet Totaal N 

Gewenste ontwikkeling landbouw 5,7% 78,4% 3,8% 12,1% 100% 264 

Gewenste ontwikkeling natuur 48,7% 39,9% 3,0% 8,5% 100% 271 

Gewenste ontwikkeling water 11,7% 49,0% 13,2% 26,1% 100% 257 

Gewenste ontwikkeling wonen 14,8% 37,9% 35,6% 11,7% 100% 264 

Gewenste ontwikkeling recreatie 34,4% 24,4% 28,1% 13,0% 100% 270 
 

 

Tabel 50   Bent u op de hoogte van onderstaande ontwikkelingen? 
  

 goed op de 

hoogte 

beetje op 

de hoogte 

nooit van 

gehoord 

Totaal N 

Verplaatsen boeren bedrijven 5,9% 51,1% 43,0% 100% 270 

Natuurontwikkeling 5,8% 56,9% 37,2% 100% 274 

Beekherstel en waterberging 5,6% 47,0% 47,4% 100% 268 

Recreatieve voorzieningen 10,3% 61,0% 28,7% 100% 272 
 

 

Tabel 51   Verwacht u dat het buitengebied de komende jaren zal verbeteren? 
  

 Percentage 

 

Absoluut 

ja 19,3% 55 

gedeeltelijk 38,6% 110 

nee 17,5% 50 

weet ik niet 24,6% 70 

totaal 100,0% 285 
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Relatie gemeente – inwoners 

 

Tabel 52   Bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? 
  

 zeer  

eens 

eens neu- 

traal 

on- 

eens 

zeer  

on-

eens 

to-

taal 

N 

Als kiezer heb ik invloed op wat er in de 
gemeente gebeurt 

2,7% 27,1% 40,8% 24,4% 5,0% 100% 262 

Burgemeester en wethouders maken hun 
beloften waar 

0,4% 15,1% 58,6% 22,0% 3,9% 100% 232 

De gemeente wordt goed bestuurd 0,8% 29,5% 52,8% 13,8% 3,1% 100% 254 

De inwoners van dit dorp worden door de 
gemeente serieus genomen 

1,2% 36,0% 37,6% 19,4% 5,8% 100% 258 

Ik heb invloed op mijn eigen woonomgeving 2,0% 23,6% 41,7% 25,6% 7,1% 100% 254 

Mijn dorp krijgt voldoende aandacht van het 
gemeentebestuur 

2,4% 31,5% 41,7% 18,9% 5,5% 100% 254 

Ik voel me betrokken bij de dorpsraad 2,5% 15,6% 52,3% 21,0% 8,6% 100% 243 
 

 


