Draagvlak Dorp Wierum
Op 25 januari 2017 zijn de inwoners van Wierum geïnformeerd over de plannen voor een
strand en pier bij Wierum. De reacties waren op die avond over het algemeen positief. Op die
avond is afgesproken dat alle inwoners een enquête in de bus ontvangen. Deze enquête
ontvangt u hierbij en dient als inventarisatie onderzoek. Via dit onderzoek wil de werkgroep
een goed beeld krijgen van de meningen over de plannen, de voorkeuren voor varianten en
tips en suggesties voor de verdere uitwerking van de plannen. De uitkomsten van deze
enquête worden verwerkt en aan de inwoners bekend gemaakt.
Enige informatie over het project:
Om de levendigheid in het dorp Wierum te versterken heeft een aantal inwoners van Wierum
het initiatief genomen om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe recreatieve
voorzieningen te onderzoeken en waar mogelijk ook bij te dragen aan de uitvoering hiervan.
Het verlengen van het verblijf van bezoekers, het versterken van verbinding met verschillende
netwerken in de regio en het beter beleefbaar maken van vele kwaliteiten van het dorp en de
omgeving zijn drie manieren om de vitaliteit te versterken.
Door de behoefte om het contact met de zee en het water te versterken zijn er ideeën ontstaan
over een strand in Wierum, een pier waar eventueel kleine boten aan kunnen meren en een
buitendijks zwembad, waar bij eb en vloed water in blijft
staan.
Zou u de enquête voor vrijdag 24 februari in kunnen leveren in het cafetaria bij 'Café de
Kalkman?' Door de brievenbus is ook een mogelijkheid.
Zijn er verdeelde meningen in het gezin? Dit is geen probleem, op de site
https://www.dorpwierum.nl kunt u een blanco exemplaar downloaden.
De enquête neemt niet meer dan 5 minuten in beslag, de resultaten worden gepubliceerd
tijdens de jaarvergadering op 7 maart a.s.
*Vereist

Algemene vragen
Naam
Geslacht *
Markeer slechts één ovaal.
o
o

Man
Vrouw

Leeftijd *
Markeer slechts één ovaal.
o
o
o
o
o
o

Jonger dan 25 jaar
25-35 jaar
36-45 jaar
46-55 jaar
56-65 jaar
Ouder dan 65 jaar

Bent u op de bewonersavond geweest 25 januari 2017? *
Markeer slechts één ovaal.
o
o

Ja
Nee

Huishouden Wierum
Het huishouden bestaat uit …... perso(o)n(en)? *
Zijn er binnen het huishouden meerdere enquêtes ingevuld? *
Vink alle toepasselijke opties aan.
o
o

Ja
Nee

Draagvlak
Graag aankruisen wat bij u/ uw mede bewoners van toepassing is.
Ik/ wij vinden dat er een strand moet komen *
Markeer slechts één ovaal.
o
o

Ja, omdat ....
Nee, omdat....

Een geschikte plaats voor het strand is?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ik/ wij vinden dat er een pier moet komen *
Markeer slechts één ovaal.
o
o

Ja, omdat ....
Nee, omdat ....

Een geschikte plaats voor de pier is?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ik/ wij vinden dat er een 'zwembad' moet komen? *
Markeer slechts één ovaal.
o
o

Ja, omdat ...
Nee, omdat ...

Ik/ wij vinden kwelder(de Kromme Horne) behoud en eventuele verbetering
belangrijk: *
Markeer slechts één ovaal.
o
o
o

Ja, omdat ...
Nee, omdat ...
Geen mening, omdat ...

Welke risico's en kansen ziet u voor het dorp wanneer het strand en/of pier wordt
gerealiseerd?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Mijn voorkeur gaat uit naar situatie? *
Markeer slechts één ovaal.

o Kwelder en pier met getijden bad

o Strand en pier met getijden bad

o Strand met pier en getijden bad aan de strekdam

o Strand met gerenoveerde strekdam

o Ik vind/wij vinden dat de werkgroep mag kiezen welk alternatief zij
nodig achten m.b.t. haalbaarheid
o Geen plannen
o Anders:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………

Activiteiten Wierum Buitendijks
Kruis de gewenste activiteiten aan, die plaats kunnen vinden wanneer het strand en/of
de pier met eventueel zwembad gerealiseerd is.
Welke activiteiten moeten er buitendijks plaats kunnen vinden? (Meerdere
antwoorden mogelijk) *
Vink alle toepasselijke opties aan.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aanleg van (kleine) boten
Zwemmen bij eb en vloed
Mogelijkheid tot sporten
Uitvoeringen koor e.d.
Toneelvoorstellingen
Jeugdactiviteiten
Theatervoorstellingen
Cursussen
Muziekuitvoeringen
Evenementen zoals de Waadolympiade
Vissen
Kanoën
Anders:

Hulp
Bent u bereid te helpen bij het realiseren van een strand?
Markeer slechts één ovaal.
o
o

Ja
Nee

Bent u bereid te helpen bij het realiseren van een pier?
Markeer slechts één ovaal.
o
o

Ja
Nee

Bent u bereid te helpen bij het realiseren van een 'zwembad'?
Markeer slechts één ovaal.
o
o

Ja
Nee

Zo ja, waarbij kunt u helpen?
Vink alle toepasselijke opties aan.
o
o
o
o
o
o
o
o

op- en afbouwen
timmerwerk
schilderwerk
schoonmaakwerk
publiciteit
Financiële bijdrage
Voorbereiding
Anders:

Een mooie naam voor het project is?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Tips/tops/opmerkingen/vragen?
Als u op de bijeenkomst van 25 januari bent geweest, wat is uw mening over het
verloop en de inhoud van de bijeenkomst? Tips/tops?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Opmerkingen en/of vragen?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Dank voor uw medewerking!

