
4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek     

 

4.1 Wie hebben meegedaan aan de enquête ?                                           

Aan het  enquête onderzoek voor de structuurvisie van Hoogland hebben in totaal 408 

inwoners van Hoogland meegedaan. Opvallend is de hoge deelname onder de oudere 

inwoners van Hoogland en de relatief lagere deelname onder de jongere inwoners. Tabel 1 

geeft inzicht in de leeftijd en de aantallen van de deelnemers: 

Figuur 1. 

 

In meerderheid hebben inwoners aan het onderzoek deelgenomen , die al langer dan 15 jaar 

of hun gehele leven in Hoogland wonen. In tabel 2  is de verdeling zichtbaar naar het aantal 

jaren, dat men al in Hoogland woont: 

Figuur 2. 

 

 

In paragraaf  4.17 gaan we nader in op de analyse van meningen per leeftijdscategorie en 

lengte van wonen. Hieronder geven we eerst algemene resultaten voor alle groepen. 
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4.2 Hoe ervaren Hooglanders hun dorp? 

De respondenten vinden de onderstaande omschrijvingen het beste bij hun dorp passen: 

- Hoogland is mijn dorp, ik voel mij er thuis          69 %         

- Hoogland heeft een dorps karakter                 68 %            

- Hoogland is vitaal als dorpsgemeenschap     52%       

Nog maar 30 % van de respondenten vindt Hoogland “landelijk en groen’’ , maar eveneens 

30 % vindt “Hoogland een dorpse oase in de stad. We kunnen stellen, dat 70% Hoogland 

niet meer als landelijk en groen ervaart. In het algemeen wordt Hoogland niet als saai of 

verstedelijkt ervaren. 

 

4.3 De sociale samenhang en het verenigingsleven in Hoogland 

De meerderheid van de respondenten vindt, dat“De sociale samenhang in Hoogland groot 

is en men elkaar helpt” (59 %) 

- “Het verenigingsleven de identiteit van het dorp bepaalt”  (41%) 

- “Je als nieuwe inwoner gemakkelijk geaccepteerd wordt ” (35%) 

- “Je er in Hoogland ook bij hoort,  als je niet aan verenigingsleven deelneemt’ (48%) 

 

4.4 Hoe veilig voelt de Hooglander zich? 

De grote meerderheid van 99% van de inwoners voelt zich veilig in Hoogland. Slechts 1 % 

voelt zich niet meer veilig.  Opvallend is, dat bijna 60 % van de inwoners echter wel overlast 

ervaart in mindere of meerdere mate: 

- Er is wel eens overlast (54%) 

- Er is regelmatig overlast (4%) 

- Er is geen overlast (41%) 

 

4.5 Wat zijn de belangrijkste problemen met verkeer en wonen van de Hooglanders ? 

Er werd gevraagd om verschillende problemen met cijfers op een schaal van 1 tot en met 10  

te waarderen. Hieronder volgt  de rangorde van de problemen met het belangrijkste 

probleem als eerste. Achter de problemen staat de score naar het behaalde aantal punten. 

Duidelijk is dat het verkeer op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat als het grootste 

probleem wordt ervaren en een zeer hoge score heeft ten opzichte van de rest: 

1. Het verkeer op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat (3479 punten, het maximum 
te behalen score is 4040 ) 

2. Er wordt teveel gebouwd in Hoogland-West  (2326 punten) 
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3. Er is geen verzorginghuis voor senioren (2128 punten) 

4.  Hoogland-West is te druk (2077 punten) 

5. Er zijn onvoldoende seniorenwoningen (2037 punten) 

6. Er zijn onvoldoende starterwoningen (1904 punten) 

7. Er wordt te hoog gebouwd in Hoogland (1814 punten) 

8. Er wordt teveel gebouwd in Hoogland (1792 punten) 

9. Er is geen directe busverbinding met omringende wijken (1451 punten) 

 4.6 Wat zijn de belangrijkste problemen op sociaal gebied en veiligheid? 

De problemen staan weer op volgorde van belangrijkheid; 

1) Er is geen bankloket meer (2768 punten) 
2) Het wordt steeds minder een dorp (2227 punten) 
3) Er is geen medisch buurtcentrum (2113 punten) 
4) Hoogland wordt minder veilig (2094 punten) 
5) Hoogland wordt minder schoon (2103 punten) 
6) De overlast door jongeren ( 1894 punten) 
7) De sociale samenhang wordt minder (1761 punten) 

  4.7 Hoe ziet de Hooglander het dorp het liefst? 

 1) De gemeente moet het dorpse karakter beter beschermen (3202 
punten) 

2) De bebouwing mag niet hoger dan 3 verdiepingen zijn (3011 punten) 
3) Originele, historische boerderijen moeten blijven (3094 punten) 
4) Grootschalige bedrijvigheid niet meer in het dorp (2888 punten) 
5) De gemeente moet de kerken Martinus en De Inham beschermen (2546 

punten) 
6) Meer groen in het dorp door meer heggen en laanbomen (2345 

punten) 
7) Er is voldoende groen in het dorp (1796 punten) 
8) De benzinepomp verhuizen naar buiten het dorp (1860 punten) 
9) Er mogen meer projecten komen als de Loonwerkershof (1496 punten) 
10) De bebouwing mag hoger dan 3 verdiepingen zijn (957 punten) 

  
  

 
 4.8 Wat wordt nu als het centrum van Hoogland ervaren? 

De meeste respondenten (38 %) ervaren Kraailandhof als het centrum van Hoogland en  

35% vindt dat Hoogland twee centra heeft, namelijk Kraailandhof en de Hamseweg. De 

Hamseweg wordt maar door 20% als het enige centrum ervaren. Slechts 1% zegt,dat 

Hoogland geen centrum heeft. 
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4.9 Het ideale centrum van de toekomst voor de Hooglander. 

Het ideale centrum van de toekomst is voor de Hooglander verkeersluw  (38%) en met 

terrasjes, kroegjes en een muziektent op het plein van Kraailandhof (27%) 

 

4.10 Wat mist men nog in het aanbod van winkels?  

Het meest werd een  bankloket genoemd (59%), maar bijna 50% zou ook graag een 

ambachtelijke of biologische slager willen hebben, daarnaast werd een winkel met 

huishoudelijke artikelen  door 39% aangekruist. Voor 35% is een groenteboer in het dorp 

belangrijk.  Echter 15% van de respondenten vindt dat er genoeg winkels in Hoogland zijn. 

 

4.11 Is er in Hoogland genoeg te doen voor iedereen in de verschillende leeftijdsgroepen? 

Een behoorlijk aantal van 40 % van de respondenten vindt dat er in Hoogland altijd wel wat 

te doen is . Van de respondentenacht 25 % meer muziekuitvoeringen en exposities 

wenselijk in Hoogland. Slechts 17 % vindt dat er buiten de feestweken en de Carnaval niet 

zo veel te doen is in Hoogland. 

Naar leeftijdsgroepen is het volgende beeld: 

A) Voor de kinderen tot 12 jaar:  

63% van de respondenten vindt dat er in Hoogland voldoende te doen is voor 

kinderen onder de 12 jaar. Een minderheid van 27 % is van mening, dat er meer 

mogelijkheden voor kinderen zouden moeten zijn om te spelen. 

B) Voor de groep van jongeren tussen de twaalf en 17 jaar : 

Van de respondenten vindt 59% dat er meer mogelijkheden voor deze groep moet 

komen om bij elkaar te komen. Een groep van 29 % is van mening dat er voldoende 

te doen is voor deze leeftijdsgroep. 

C) Voor de groep van jonge volwassenen tot 25 jaar  

Vindt 27 % dat er genoeg te doen is in de vrije tijd en maar 26 %noemt, dat er voor    

juist deze groep meer georganiseerd zou moeten worden. Andere respondenten 

hadden geen mening hierover. 

D) Voor volwassenen 

              Vindt 47 % dat er voldoende te doen en georganiseerd wordt voor deze groep. 
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E) Voor senioren 

             Vindt 25 % van de  respondenten, dat er meer georganiseerd  zou moeten worden  

 

4.12 De tevredenheid over het aanbod van  sportvoorzieningen in Hoogland naar de 

leeftijdsgroepen 

- Een derde van de respondenten vindt dat voor Hooglanders tot 17 jaar de 

sportvoorzieningen goed zijn (32%) en meer dan eenderde (35%) acht deze 

voorzieningen voldoende.  

- 37 % van de respondenten vindt de sportvoorzieningen voor Hooglanders van 18 tot 

en met 25 jaar voldoende en 24 % vindt de voorzieningen goed.  

 

- 41% van de respondenten vindt de sportvoorzieningen voor Hooglanders van 26 tot 

en met 49 jaar voldoende en 21 % vindt de voorzieningen goed.  

 

- Voor Hooglanders van 50 tot en met 69 jaar acht men 

49 % de sportvoorzieningen voldoende tot goed. 

 

- Voor de Hooglanders ouder dan 70 jaar vindt men 

32 % de voorzieningen voldoende of zelfs goed. Opvallend is dat 27 % de 

voorzieningen matig tot slecht acht. 

In het algemeen kunnen we hieruit concluderen, dat men redelijk tevreden is met de 

sportvoorzieningen. Voor de senioren echter vindt bijna een derde van de respondenten 

deze voorzieningen matig of zelfs slecht. 

 

4.13 De knelpunten in het verkeer in Hoogland 

De knelpunten binnen de bebouwde kom zijn: 

- Zevenhuizerstraat en de Hamseweg zijn te druk. Dit werd beaamd door 87%. 

- Er wordt te hard gereden op de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg. Dit vond 57%. 

- Sluipverkeer uit andere wijken werd door 54% als een probleem ervaren. 

- Laden en lossen van winkels en bedrijven werd door 50% als een probleem ervaren. 

- Onveiligheid door langzaam verkeer was een probleem voor 41%. 

De knelpunten in Hoogland West zijn: 

- Onveiligheid voor fietsers en wandelaars (Aldus  53,5% van de respondenten) 

- Er wordt te hard gereden (58%) 

- Er zijn te weinig wandelpaden (45%) 
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- Sluipverkeer om de files op de A1 te omzeilen (40%) 

4.14 Hoe denkt men dat Hoogland zich over 15 jaar ontwikkeld heeft? 

- Het verenigingsleven en de sociale samenhang zijn behouden, aldus 233 van 
 de 399 respondenten (Dat is 58 % zie figuur 3) 

- Hoogland is verder verstedelijkt en men groet en men helpt elkaar minder 
- Het verkeersprobleem met sluipverkeer en files is opgelost (dat is 54%) 
- Het verkeersprobleem is nog net zo erg of erger als nu 
- Hoogland-West is verder bebouwd en verstedelijkt 
- Hoogland-West wordt niet verder 

bebouwd en blijft landelijk en recreatief 
- De golfbaan is verder uitgebreid van 9 naar 18 holes (aldus 49 %) 
 

Figuur 3 
 

 
 

4.15 Hoe wil de Hooglander, dat Hoogland zich verder ontwikkeld heeft over 10 tot 20 

jaar? 

De drie belangrijkste uitkomsten zijn: Men wil het verenigingsleven en de sociale  
samenhang behouden, het verkeersprobleem en het sluipverkeer moeten zijn opgelost  
en Hoogland-West mag niet verder worden bebouwd en verstedelijkt (Zie figuur 4) 
 

- Het verenigingsleven en de sociale samenhang zijn behouden . Dit vindt  87 %  
van de 398 respondenten van deze vraag. 

- Hoogland is verder verstedelijkt en men groet en helpt elkaar minder 
- Het verkeersprobleem met sluipverkeer en files is opgelost . Aldus 81 % van de  

Respondenten. 
- Het verkeersprobleem is nog net zo als nu 
- Hoogland-West is verder bebouwd en verstedelijkt 
- Hoogland-West is niet verder bebouwd en is nog altijd landelijk en recreatief 
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- De golfbaan is uitgebreid van 9 naar 18 holes.  Volgens 86 % van de respondenten. 
Figuur  4 

 

 

4.16  Als er besluiten moeten worden genomen over de toekomst van Hoogland dan 

moeten welke groepen het meest meetellen in de besluitvorming 

De meerderheid van de respondenten vindt dat er een goede en evenwichtige belangen 

afweging moet plaatsvinden tussen de verschillende groepen, zoals ondernemers, inwoners, 

boeren, projectontwikkelaars en overheid. Zie figuur 5. Er zijn weinig respondenten die geen 

mening invullen.       

Figuur 5  



8 
 

 

4.17 Zijn er in de analyse  verschillen in meningen te vinden tussen de verschillende 

leeftijdsgroepen en de lengte van wonen in Hoogland? 

Bij de vergelijking van de resultaten binnen de leeftijdsgroepen komen geen grote 

verschillen, noemenswaardige naar voren. Ook bij de van de lengte van wonen in Hoogland 

zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen de inwoners die langer dan 15 jaar in 

Hoogland wonen en de groep die korter dan 15 jaar in Hoogland woont. 

 

4.18 De resultaten van het Enquête onderzoek in vergelijking met Kwalitatieve onderzoek 

Bij de vergelijking van de resultaten van beide onderzoeken liggen de meeste resultaten op 

dezelfde lijn. Hierbij geeft het kwalitatief onderzoek inzicht, context en verdieping met 

betrekking tot het enquête onderzoek. Op een aantal punten zijn er echter wel afwijkingen 

te constateren. Deze punten zijn: 

- De stakeholders maakten zich meer zorgen over het behoud van de sociale 

samenhang en het dorpse karakter van Hoogland , dan uit de enquête blijkt met 

betrekking tot de verwachtingen van de toekomst. 

- Dat men Hoogland niet meer ervaart als “landelijk en groen” in tegenstelling tot het 

kwalitatief onderzoek. De stakeholders gaven wel duidelijk aan dat zo veel landelijk 

gebied verloren was gegaan. 

- Bij de belangenafweging gaat bij de stakeholders de voorkeur naar de inwoners, 

boeren en bedrijven van Hoogland en niet naar een evenwichtige afweging tussen 

alle belanghebbenden, zoals in het enquête onderzoek.  
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- Bij de vraag of er voldoende te doen is,  komt uit het enquête onderzoek veel 

duidelijker uit de verf, dat de groep jongeren tussen de 12 en 17 jaar meer 

mogelijkheden in Hoogland moeten hebben voor uitgaan en sociale activiteiten. 

- De beleving van Kraailandhof als centrum komt bij enquête veel duidelijker uit de 

resultaten. 

- De dringende behoefte is aan senioren woningen en een verzorgingstehuis komen 

sterk uit de enquête naar voren.  

 

 


