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01. Inleiding

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van de jongerenenquête
'omgevingsvisie voor de gemeente Bergen. Ook wordt in dit document duiding
gegeven aan de resultaten. De respondenten die de enquête hebben ingevuld zijn
bereikt met online campagnes via Facebook en Instagram. De enquête bestond uit
27 vragen. Deze vragen zijn onder het hoofdstuk ‘vraagstelling’ inclusief
keuzemogelijkheden opgesomd onder het hoofdstuk vraagstelling. Onder het
hoofdstuk ‘conclusies’ vind je per stelling de conclusie die wij hebben getrokken uit
de vraag. Bij 20 van de 27 vragen was er een keuzemogelijkheid in de antwoorden.
Bij de overige vragen werd er een open antwoord gevraagd.
Hieronder is te zien hoeveel jongeren de enquête hebben gezien, getart zijn en
voltooid hebben. De gemiddelde tijd (min/sec) voor voltooiing was: 03:36.
Daarmee hebben zij de enquête het snelst doorlopen van de drie gemeenten. Het
voltooingspercentage was met 75% ook het hoogst van de drie gemeenten
(Castricum 74% en Heiloo 71%). 97% van de respondenten vulden de enquête in
via een mobiel apparaat.
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02. Onderzoeksmethode
In dit hoofdstuk beschrijven we wat we precies hebben
onderzocht en op welke manier dit is gebeurd. Gekozen is
voor kwantitatief onderzoek is de vorm van een online
enquête. Hier is voor gekozen omdat via een enquête op een
laagdrempelig, snelle en relatief goedkope manier inzichten
verzameld kunnen worden. Door de cijfermatige benadering
van een kwantitatief onderzoek kunnen de relaties tussen
variabelen makkelijk verklaard worden.
Wij hebben een gestructureerde vragenlijst gebruikt, met
voornamelijk gesloten vragen. De antwoorden uit de open
vragen die gesteld zijn, zijn met elkaar vergeleken. Door te
coderen hebben we veel voorkomende thema’s uit de
antwoorden kunnen halen. De meest genoemde thema’s zijn
benoemd. De respondenten zijn jongeren tussen de 11-21
jaar woonachtig in de gemeente Bergen. Aan hen zijn vragen
gesteld over het dorp waarin zij woonachtig zijn. Alle
respondenten hebben dezelfde vragen voorgelegd
gekregen zodat de resultaten gekwantificeerd en met elkaar
vergeleken kunnen worden.
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Niet elke vraag is ingesteld als een vereiste vraag. De
respondenten konden zelf kiezen of zij een vraag wilden
overslaan, mits deze niet verplicht was. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden tussen 29 mei en 8 juni. We hebben gebruik
gemaakt van de online tool ‘Polls for Pages’ waarmee je
gemakkelijk peilingen kunt plaatsen op je Facebook-pagina.
Voor het duiden van de open vragen hebben we de tool
‘TagCrowd’ gebruikt om zogeheten ‘world clouds’ te maken.
Deze tool herkent woorden en haalt de meest genoemde
woorden automatisch naar boven. Vervolgens hebben wij
deze word clouds geanalyseerd. De respons van de enquête
was goed. 203 jongeren in de gemeente Bergen hebben de
peiling voltooid. Met behulp van SurveyMonkey hebben we
uitgerekend hoe groot de steekproef moest zijn om een
nauwkeurige schatting van de populatie te maken. We zijn
hierbij uitgegaan van een betrouwbaarheidsinterval van 90%.
De minimale steekproef die hiervoor nodig was is bereikt en
daarmee kunnen we de onderzoeksgegevens generaliseren
naar een grotere populatie.

03. Vraagstelling

In de enquête wordt de mening van jongeren over de omgeving waarin zij wonen gevraagd. Deze meningen
worden gebruikt voor de omgevingsvisie. Hierin komt te staan wat de ambities zijn om de omgeving zo fijn
mogelijk te laten zijn. Dit geeft een beeld over wat de jongeren van Bergen, Castricum en Heiloo belangrijk
vinden in de omgeving waar zij wonen, naar school gaan, werken, sporten en hun vrije tijd besteden.
De volgende vragen/stellingen met de volgende keuzemogelijkheden zijn gesteld in de enquête:

Vraag 1 - Hoe oud ben je?

Vraag 2 – In welk dorp woon je?

01.
02.
03.
04.
05.
06.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Jonger dan 11 jaar
11 t/m 13
14 t/m 16
17 t/m 19
19 t/m 21
22 jaar of ouder

Indien het antwoord ‘22 jaar of ouder’ werd gegeven dan
werd de respondent automatisch naar het einde van de
enquête gestuurd. De enquête was bedoeld voor
iedereen van de leeftijd van 11 tot en met 21 jaar.
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Bergen
Egmond aan Zee
Schoorl
Egmond Binnen
Egmond aan den Hoef
Groet
Camperduin
Bergen aan Zee
Overig

Vraag 3 – Ik vind het gezellig in mijn dorp.
01.
02.
03.
04.
05.

Helemaal mee eens
Mee eens
Geen mening
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Vraag 4 – Er is genoeg te doen bij mij in het dorp.
01.
02.
03.
04.
05.

Helemaal mee eens
Mee eens
Geen mening
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Vraag 5 – Er zijn genoeg leuke (sport)clubs in de
buurt om bij aan te sluiten.
01.
02.
03.
04.
05.

Helemaal mee eens
Mee eens
Geen mening
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Vraag 7 – Ik vind het belangrijk dat ik in minder dan 15
minuten vanaf mijn huis bij het treinstation ben.
01.
02.
03.
04.
05.

Helemaal mee eens
Mee eens
Geen mening
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Vraag 8 – Ik ben graag in mijn dorp en in de natuur eromheen.
01.
02.
03.
04.
05.

Helemaal mee eens
Mee eens
Geen mening
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Vraag 9 – Kun je aangeven waarom je wel of niet graag
buiten bent.
Open vraag

Vraag 6 – Er zijn genoeg uitgaansgelegenheden
voor jongeren (16 +) in mijn dorp.

Vraag 10 – Ik vind het belangrijk dat er dichtbij
mijn huis groen en natuur is.

01.
02.
03.
04.
05.

01.
02.
03.
04.
05.

Helemaal mee eens
Mee eens
Geen mening
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens
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Helemaal mee eens
Mee eens
Geen mening
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Vraag 11 – Hoeveel sterren geef je jouw dorp?
01.
02.
03.
04.
05.

1 ster
2 sterren
3 sterren
4 sterren
5 sterren

Vraag 12 - In het jaar 2030 koop ik geen spullen meer
in een winkel, alleen nog maar op het internet (denk
aan kleding of electronica).
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Helemaal mee eens
Mee eens
Geen mening
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens
Overig

Vraag 13 – In 2030 heb ik geen eigen auto, maar
deel ik een auto met anderen of ga ik met de trein.
01.
02.
03.
04.
05.

Helemaal mee eens
Mee eens
Weet ik niet/geen mening
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Vraag 14 – Een veld met zonnepanelen geeft een
heel andere aanblik dan een veld met windmolens.
Vind jij het goed dat de gemeente velden met
zonnepanelen aanlegt buiten de dorpen?
01.
02.
03.

Ja
Nee
Geen mening/weet niet
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Vraag 15 – Een veld met windmolens geeft een heel andere
aanblik dan een veld met zonnepanelen. Vind je het goed dat
de gemeente velden met windmolens aanlegt buiten de
dorpen?
01.
02.
03.

Ja
Nee
Geen mening/weet niet

Vraag 16 – Wat vind je het leukste aan onze gemeente?
Open vraag

Vraag 17 – Wat vind je minder leuk aan onze gemeente?
Open vraag

Vraag 18 – Zijn er buiten genoeg plekken om te
sporten, spelen en chillen?
01.
02.
03.

Ja
Nee
Geen mening/weet niet

Vraag 19 – Wat mis je nog buiten? (bijvoorbeeld
speelplekken, voetbal- of basketbalveldjes)
Open vraag

Vraag 20 – Kom je gemakkelijk en snel van A naar
B bijvoorbeeld met de fiets, bus of auto?
01.
02.
03.
04.

Ja, het openbaar vervoer, wegen en
fietspaden zijn goed geregeld
Nee, de fietspaden kunnen beter
Nee, het openbaar vervoer kan beter
Nee, de autowegen kunnen beter

Vraag 21 – Kun je aangeven wat er beter kan?
Open vraag

Vraag 22 – Als ik klaar ben met de middelbare
school wil ik…
01.
02.
03.
04.

Studeren op kamers
Studeren, maar niet op kamers
Werken in of dichtbij mijn gemeente
Overig

Vraag 23 – Zou je na je studie terug willen keren
naar jouw dorp?
01.
02.
03.

Ja
Nee
Weet ik niet/geen mening

Vraag 24 – Welke dingen vind je belangrijk voor een
fijne woonplek?
01.
02.

Dat er genoeg winkels, scholen, sportclubs en
horecagelegenheden zijn
Dat het veilig is op straat
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03.
04.
05.
06.
07.
08.

Dat er in m’n vrije tijd genoeg leuke dingen te doen zijn in de buurt
(bijvoorbeeld bioscoop, bowlen, muziek en theater)
Dat er parken en veldjes zijn om individueel of met vrienden te
sporten of te recreëren
Dat je gemakkelijk van A naar B kan komen met bijvoorbeeld de
fiets, bus of auto
Dat er een bijbaantje te vinden is in de buurt
Dat er genoeg woningen zijn zodat je (later) op jezelf kan wonen
Overig

Vraag 25 – Over welke onderwerpen denk jij wel eens na als
je nadenkt over de toekomst?
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Hoe je in jouw dorp kan blijven wonen en/of werken
Hoe je gezond kunt leven
Wonen in een veilige omgeving
Hoe jouw dorp nog leuker gemaakt kan worden
Hoe je duurzaam kunt leven (bijvoorbeeld afval scheiden, elektrisch
rijden of zelf energie opwekken)
Wat jouw dorp veilig maakt
Hoe je makkelijk van A naar B komt
Overig

Vraag 26 – Stel je bent de burgemeester van jouw
dorp... wat zou je nu verbeteren?
Open vraag

Vraag 27 – Wat vind jij belangrijk voor jouw dorp in 2030?
Open vraag

04. Onderzoeksresultaten
01Hoe oud ben je?
Conclusie

De leeftijdsgroepen zijn goed verdeeld. De grootste
leeftijdscategorie is die van 19 t/m 21 jaar. Alle
respondenten die aan hebben gegeven 22 jaar of ouder te
zijn, zijn doorverwezen naar het eind van de enquête.
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02In welk dorp woon je?
Conclusie

Van de 171 respondenten wonen de meeste in het dorp
Bergen. Daarna volgen andere plaatsen binnen de
gemeente.

Ik vind het gezellig in mijn dorp.
03
Conclusie

Bijna driekwart van de 171 respondenten heeft aangegeven dat zij
het eens zijn met de stelling. Iets meer dan 20% van de
ondervraagden vindt het niet gezellig in hun dorp. Over het
algemeen wordt het dorp dus als gezellig ervaren.
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Er is genoeg te doen bij mij in het dorp
04
Conclusie

Een meerderheid, namelijk meer dan de helft van de ondervraagden (62,9%)
vindt dat er niet genoeg te doen is in hun dorp. Iets minder dan eenderde
van de ondervraagden vindt dat er wel genoeg te doen is in hun dorp.
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Er zijn genoeg leuke (sport)clubs in de buurt om bij aan te
05
sluiten
Conclusie

Een meerderheid, namelijk meer dan de helft van de ondervraagden (59,6%)
vindt dat er genoeg leuke (sport)clubs in de buurt zijn om bij aan te sluiten.
Iets meer dan een derde (30,4) van de ondervraagden is het met deze stelling
niet eens. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er voldoende sportclubs zijn
voor de jongeren om zich bij aan te sluiten.
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Er zijn genoeg uitgaansgelegenheden voor jongeren
06
(16 +) in mijn dorp
Conclusie

Een forse meerderheid, namelijk meer dan driekwart van de ondervraagden (81,3%) vindt
dat er niet genoeg uitgaansgelegenheden zijn in hun dorp voor jongeren vanaf 16 jaar.
Een kleine minderheid, slechts (9,3%) van de ondervraagden is het met deze stelling eens.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een ruim onvoldoende hoeveelheid
uitgaansgelegenheden voor jongeren in het dorp zijn.
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Ik vind het belangrijk dat ik in minder dan 15 minuten vanaf
07
mijn huis bij het treinstation ben
Conclusie

Het merendeel van de ondervraagden, namelijk 68,5%, heeft aangegeven het belangrijk te
vinden binnen 15 min vanaf hun huis bij het treinstation te zijn. Slechts een klein deel, namelijk
13,2% van de ondervraagden heeft aangegeven dit niet belangrijk te vinden. Geconcludeerd kan
worden dat een meerderheid van de jongeren een korte verbinding van hun huis naar het
treinstation belangrijk vinden.
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Ik ben graag in mijn dorp en in de natuur eromheen
08
Conclusie

Een fors merendeel van de ondervraagden, namelijk 89,9%, heeft aangegeven graag in
zijn dorp en de natuur er omheen te zijn. Slechts een klein deel, namelijk 3,1% van de
ondervraagden heeft aangegeven hier niet graag te zijn. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat het merendeel van de ondervraagden graag in zijn dorp en in de natuur
daaromheen is.
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Kun je aangeven waarom je wel of niet graag buiten bent
09
Conclusie

De meeste jongeren hebben aangegeven graag buiten te zijn
om naar de natuur te gaan:

“De natuur helpt mij
tot rust komen”

“Ik ben graag buiten,
omdat er in mijn dorp
mooie duinen zijn.”

Woorden die hierna veel worden genoemd zijn gezelligheid en
vrienden:

“Ik ben wel graag buiten, omdat de
hele dag binnen zitten niet leuk en
saai is. Buiten zijn brengt vaak
gezelligheid en mooie
herinneringen met zich mee””

Voor een volledig overzicht van de antwoorden op de open
vragen verwijzen we je graag door naar de bijlage.
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Ik vind het belangrijk dat er dichtbij mijn huis groen
10
en natuur is
Conclusie

Een fors merendeel van de ondervraagden, namelijk 77,7%, heeft aangegeven het
belangrijk te vinden dat er dichtbij zijn huis groen en natuur is. Slechts een klein
deel, namelijk 13,7% van de ondervraagden, heeft aangegeven dit niet belangrijk te
vinden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de
ondervraagden het belangrijk vindt dat er dichtbij zijn huis groen en natuur is.
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Hoeveel sterren geef je jouw dorp?
11
Conclusie

Iets meer dan de helft geeft zijn dorp 4 of 5 sterren (53,3%). Hieruit kan geconcludeerd
worden dat jongeren uit de gemeente Bergen het dorp waarin zij wonen gemiddeld redelijk
goed beoordelen. De meeste respondenten (43.1%) geven hun dorp vier sterren. De
gemeente Bergen heeft van de drie gemeenten het hoogste percentage 3 sterren (39.4%).
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In het jaar 2030 koop ik geen spullen meer in een winkel,
12
alleen nog maar op het internet (denk aan kleding of
electronica)
Conclusie

Meer dan de helft van de ondervraagden, namelijk 58,1% heeft aangegeven in het jaar 2030 nog
wel spullen te kopen in een fysieke winkel. Slechts 14,7% heeft aangegeven dit niet te doen.
Geconcludeerd kan worden dat een merendeel van de jongeren denkt in het jaar 2030 nog wel
spullen te kopen in een winkel. Een kleiner percentage weet het niet of heeft geen mening.
De kleinste groep denkt in het jaar 2030 alleen nog maar spullen via het internet te kopen.
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In 2030 heb ik geen eigen auto, maar deel ik een auto met
13
anderen of ga ik met de trein
Conclusie

Meer dan de helft van de ondervraagden, namelijk 66,9% heeft aangegeven in het jaar 2030 het niet
eens te zijn met deze stelling. Slechts 8% heeft aangegeven het wel eens te zijn met de stelling.
Geconcludeerd kan worden dat een merendeel van de jongeren denkt in het jaar 2030 wel in het
bezit te zijn van een auto. Slechts een klein deel van de jongeren is het eens met deze stelling, en
verwacht in het jaar 2030 een auto te delen met anderen of met de trein te gaan.
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Een veld met zonnepanelen geeft een heel andere aanblik
14
dan een veld met windmolens. Vind jij het goed dat de
gemeente velden met zonnepanelen aanlegt buiten de
dorpen?
Conclusie

Meer dan de helft van de ondervraagden,
namelijk 59,7% heeft aangegevenhet goed
te vinden dat de gemeente velden met
zonnepanelen aanlegt buiten de dorpen.
Iets minder dan een kwart, namelijk 21,6%,
van de ondervraagden heeft aangegeven
dit niet goed te vinden. Conclusie: een
meerderheid van de jongeren vindt het
goed dat de gemeente velden met
zonnepanelen aanlegt buiten de dorpen.
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n

Een veld met windmolens geeft een heel andere aanblik dan
15
een veld met zonnepanelen. Vind je het goed dat de
gemeente velden met windmolens aanlegt buiten de
dorpen?
Conclusie

Iets minder dan de helft van de ondervraagden,
namelijk 48,9% heeft aangegeven het niet goed te
vinden dat de gemeente velden met windmolens
aanlegt buiten de dorpen. Bijna eenderde van de
respondenten, namelijk 32,1%, heeft aangegeven
dit wel goed te vinden. Een meerderheid van de
jongeren vindt het niet goed dat de gemeente
velden met windmolens aanlegt buiten de dorpen.
Een kleinere groep heeft hier minder moeite mee.
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Wat vind je het leukste aan onze gemeente?
16
Conclusie

De vraag wat de jongeren het leukste aan de gemeente vinden is het meest beantwoord met strand.

“Dat we dicht bij het strand
wonen en veel duin en
natuurgebieden hebben”

Daarna is de natuur het vaakst
genoemd door de jongeren.

“De mooie natuur”
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Wat vind je minder leuk aan onze gemeente?
17
Conclusie

Op de vraag wat jongeren minder leuk vinden aan de
gemeente is het vaakst geantwoord dat er weinig te
doen is voor jongeren en/of georganiseerd wordt. Zo
blijkt uit de antwoorden. Een aantal voorbeelden:

“Weinig leuke winkels, geen
uitgaans gelegenheid voor
jongeren. Er word weinig
georganiseerd”

“De weinige
activiteiten voor
jongeren. Voornamelijk
voor uitgaan”

“Er is niet heel veel
te doen voor
jongeren”

Daarnaast worden mensen het
vaakst genoemd

“Vooral veel oudere of
mensen die zich beter
voelen dan de rest.”
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En daarna woningen:
“De mentaliteit van de
mensen”

“Weinig te doen en
bijna geen start
woningen”

Zijn er buiten genoeg plekken om te sporten, spelen en
18
chillen?
Conclusie

Iets minder dan de helft van de ondervraagden,
namelijk 46,8% heeft aangegeven dat er volgens
hen buiten te weinig plekken zijn om te sporten,
spelen en chillen. Iets minder jongeren, namelijk
42,9%, heeft aangegeven dat er wel genoeg
plekken zijn hiervoor.
Conclusie: een meerderheid van de jongeren
vindt dat er buiten niet genoeg plekken zijn om te
sporten, spelen en chillen.
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Wat mis je nog buiten? (bijvoorbeeld speelplekken, voetbal19
of basketbalveldjes)
Conclusie

Op de vraag wat jongeren buiten nog missen is veruit het vaakst geantwoord met (hang)plekken of
chill plekken. Enkele reacties die dit bevestigen:

“Overdekte plek met
bankjes ofzo”
“Plekken waar je kan
sporten maar ook kan
chillen met vrienden”
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Kom je gemakkelijk en snel van A naar B bijvoorbeeld met
20
de fiets, bus of auto?
Conclusie

Iets meer dan de helft van de ondervraagden, namelijk 54,9% heeft aangegeven dat zij niet
gemakkelijk van de ene naar de andere plek komen met het openbaar vervoer. Iets meer dan
eenderde van de jongeren, namelijk 36,6%, heeft aangegeven gemakkelijk van het de ene naar de
andere plek te komen met behulp van hun vervoer naar keuze.
Conclusie: het merendeel van de jongeren heeft aangegeven dat het openbaar vervoer beter kan.
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Kun je aangeven wat er beter kan?
21
Conclusie

Op de vraag aan jongeren wat er beter kan in hun dorp is de bus het vaakst genoemd. Enkele
antwoorden die dit bevestigen:

“Bereikbaarheid van de bus
ten opzichte van de trein (de
bus sluit nu alleen goed aan
op de trein naar Amsterdam,
niet op die naar Haarlem)”

“De bus moet vaker gaan en
misschien een bus vanuit
egmond binnen naar alkmaar”
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“De bus vaker in het uur laten
rijden, ook buiten de spits.
Een bus naar heiloo station
zou ook een goede optie
zijn.”

Als ik klaar ben met de middelbare school wil ik
22
Conclusie

Iets minder dan de helft van de ondervraagden, namelijk 41,1% heeft aangegeven te willen studeren,
maar niet op kamers te gaan. Een minder groot deel heeft aangegeven te studeren en op kamers te
willen (23,4%). Het kleinste deel gaf aan te willen werken in of dichtbij de gemeente (19,4%).
Conclusie: het merendeel van de jongeren wil studeren, maar niet op kamers als zij klaar zijn met de
middelbare school.
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Zou je na je studie terug willen keren naar jouw dorp?
23
Conclusie

Iets meer dan de helft van de ondervraagden,
namelijk 58,9% heeft aangegeven na de studie
terug te willen keren naar zijn dorp. Minder dan
een kwart van de jongeren, namelijk 20%, heeft
aangegeven dit niet te willen. Hieruit kunnen we
concluderen dat een merendeel van de jongeren
terug zou willen keren naar zijn dorp.
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Welke dingen vind je belangrijk voor een fijne woonplek?
24
Conclusie

Genoeg winkels, scholen, sportclubs en horecagelegenheid, veiligheid op straat en genoeg leuke
dingen te doen in de buurt worden als het meest belangrijk ervaren voor een fijne woonplek door
jongeren in Bergen.

R E S U LTAT E N O M G E V I N G S V I S I E - 3 0

Over welke onderwerpen denk jij wel eens na als je nadenkt
25
over de toekomst?
Conclusie

Hoe je in je dorp kan blijven wonen en/of werken, hoe je jouw dorp nog leuker kunt maken en wonen
in een veilige omgeving worden het vaakst aangegeven als onderwerpen waar je over nadenkt als je
over de toekomst nadenkt.

R E S U LTAT E N O M G E V I N G S V I S I E - 3 1

Stel je bent de burgemeester van jouw dorp... wat zou je nu
26
verbeteren?
Conclusie

De vraag wat de jongeren zouden verbeteren aan hun dorp is het vaakst
beantwoord met meer voorzieningen voor jongeren:

“Betere plek voor jongeren
ofzo, want nu blowen ze
allemaal in het bos of zitten
ze ik groepjes hier en daar.
Ook betere controle hier op”

“meer uitgaansgelegenheden
voor jongeren, beter
openbaarvervoer en meer
woningen”

En daarna het woongelegenheid:

“De woningsituatie, er is
voor jongeren nu geen
mogelijkheid om in het dorp
een huis te kopen of te huren
voor een normale prijs”

R E S U LTAT E N O M G E V I N G S V I S I E - 3 2

“Meer woningen voor
jongeren! Meer mogelijkheid
tot wonen voor jongeren,
tijdelijke woonbestemming,
goed voor Tiny houses”

Wat vind jij belangrijk voor jouw dorp in 2030?
27
Conclusie

Op de vraag wat de jongeren belangrijk vinden voor hun dorp in het jaar 2030 is het vaakst woningen
geantwoord. Enkele voorbeelden van antwoorden zijn:

“Meer jongerenwoningen
zodat ik later in egmond
binnen kan blijven wonen”

“Meer woningen laten bouwen en
dan vooral starterswoningen en
huurwoningen”

R E S U LTAT E N O M G E V I N G S V I S I E - 3 3
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