Resultaten Vragenlijst over het wonen & leven in Buurse
In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten van de vragenlijst over het wonen en leven
in Buurse. Wilt u meer weten, klik dan hier voor alle antwoorden. Mocht u vragen hebben, neem
dan contact met ons op via sbb@buurse.nl.

Respondenten
• 241 reacties op de vragenlijst; ruim 200 volledig ingevulde vragenlijsten
• 15-20% respons van alle ca. 1300 inwoners uit Buurse die vragenlijst hadden kunnen invullen
• 43% man; 57% vrouw
• Alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd

Wonen in Buurse
• Rapportcijfer voor het wonen in de eigen woning: 8,5
• Top 3 van gemist aanbod van woningen in Buurse:
o Koopwoningen starters (57%)
o Huurwoningen starters (41%)
o Koopwoningen zelfstandige ouderen (18%)
• 7 op de 10 respondenten wil niet verhuizen; van de respondenten die wel willen verhuizen wil
de meerderheid in Buurse blijven.
• Respondenten wonen graag in Buurse omdat…

Buurse als gemeenschap
• Rapportcijfer voor wonen in Buurse: 8.2
• Meerderheid vindt Buurse een dorp met veel saamhorigheid (84%) en vindt het dorpsgevoel ook
belangrijk (82%)
• 2 op de 3 respondenten maakt zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in Buurse en
vindt dat er meer samengewerkt moet worden om deze voorzieningen te behouden
• Ruim de helft van respondenten is actief als vrijwilliger, vooral omdat men het leuk vindt en om
iets voor een ander te doen
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Vrijwilligers
• 54% actief als vrijwilliger; 46% niet
• Belangrijkste redenen voor doen van vrijwilligerswerk: 1) omdat ik het leuk vind; 2) om iets voor
een ander te doen; 3) omdat ik het een plicht vind; 4) voor sociale contacten.
• Belangrijkste redenen voor niet doen van vrijwilligerswerk: te druk met andere zaken (49%)
Vervoer & Verkeersveiligheid
• Helft van respondenten vindt bepaalde plekken in Buurse onveilig of onoverzichtelijk.
• Meerderheid (84%) maakt (bijna) nooit gebruik van de buurtbus, maar deze voorziening wordt
wel door 93% als (zeer) belangrijk ervaren.
• 1 op de 10 respondenten vindt openbaar vervoer niet goed geregeld; vooral busverbinding van
Buurse naar Enschede wordt gemist.
Voorzieningen & activiteiten in Buurse
• Over het algemeen worden de bestaande voorzieningen in Buurse als (zeer) belangrijk ervaren;
respondenten noemen weinig andere voorzieningen die nog gemist worden.
• Veel jaarlijkse activiteiten die in Buurse worden georganiseerd worden gezien als belangrijk om
te behouden. Dit geldt vooral voor het school- en volksfeest, de intocht van sinterklaas, het
paasvuur en het kindercarnaval.
Gemeenschapshuis de Trefkoel
• Bijna de helft van de respondenten (46%) komt wekelijks één of meerdere keren bij de Trefkoel.
De overige respondenten enkele keren per maand (20%) of (bijna) nooit (24%).
• Respondenten komen vooral bij de Trefkoel vanwege sportactiviteiten (63%), vergaderingen
(36%) en fysiotherapie (27%). Ook maakt 39% gebruik van de kantine.
Ideeën waar we als dorp gezamenlijk aan zouden kunnen werken
Energie coöperatie
Dorpswindmolen
Bouw energie-neutrale woningen
Zorg coöperatie
Levensloop bestendig wonen realiseren
Doorstroom woningmarkt bevorderen
Omni-vereniging
Dorpsmarketing

Vind ik wel
een goed idee
79%
51%
84%
86%
88%
81%
76%
84%

Vind ik geen
goed idee
13%
41%
10%
8%
7%
13%
20%
12%

Wil ik wel aan
bijdragen
29%
17%
15%
44%
25%
21%
16%
21%

Wil ik niet aan
bijdragen
33%
43%
40%
19%
30%
36%
36%
36%

De rol van Stichting Belangengemeenschap Buurse (SBB)
• Veel respondenten zijn van mening dat de SBB vooral een overkoepelende rol heeft en de
algemene belangen van de inwoners van Buurse dient te behartigen.
• Ook wordt vaak genoemd dat de SBB goede contacten met de gemeente Haaksbergen dient te
onderhouden.
• Verder wordt frequent aangegeven dat de SBB een verbindende rol heeft en partijen samen zou
moeten brengen.
• Daarnaast wordt regelmatig genoemd dat de SBB initiatieven moet initiëren, acties moet
uitzetten en een coördinerende rol hierbij zou moeten spelen.
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Communicatiemiddelen
• Website www.buurse.nl: 81% is hiermee bekend en website wordt door de meerderheid als
goed (53%) of voldoende (34%) beoordeeld. Meest genoemde verbetersuggestie is het meer upto-date houden van de informatie.
• Facebook: Helft van respondenten is bekend met Facebookpagina Buurse. Bekendheid met
Facebookpagina Stichting Belangengemeenschap Buurse is aanzienlijk minder groot (20%).
• Oons Dörpke: 94% ontvangt het dorpsblad en de grote meerderheid (85%) leest het ook vaak of
altijd. Twee op de drie respondenten vindt het Oons Dörpke goed of uitstekend; ruim een kwart
voldoende. Genoemde verbetersuggesties: betere drukkwaliteit, meer inhoudelijke stukken, ook
digitaal aanbieden. Voor helft van respondenten heeft digitale versie meerwaarde, veelal als
aanvulling op en niet ter vervanging van papieren versie.
• Telefoonboekje van Buurse: Driekwart heeft het telefoonboekje en ruim de helft van hen
gebruikt deze ook regelmatig of vaak. Voor 71% van de respondenten zou een nieuwe editie van
het telefoonboekje meerwaarde hebben en de meeste respondenten (90%) zijn bereid hiervoor
hun persoonsgegevens aan te leveren.
Ouder worden in Buurse
• 35% van de respondenten is 60 jaar of ouder
• Gemiddeld geven zij de leefbaarheid voor ouderen in Buurse het rapportcijfer 7,6
• 3 op de 4 respondenten van 60 jaar of ouder is van mening dat er voldoende voorzieningen zijn
voor ouderen in Buurse.
• De helft van de respondenten van 60 jaar of ouder maakt zich zorgen of ze in de huidige woning
kunnen blijven wonen als ze hulpbehoevend worden.
• De grote meerderheid zou zeker of waarschijnlijk wel gebruik maken van dorpsvrijwilligers die
(tegen een onkostenvergoeding) willen helpen om hen bijv. naar de huisarts te brengen of
boodschappen te doen.
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