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ENQUETE PLAATSELIJK BELANG HARFSEN-KRING VAN DORTH 
Uitwerking elektronische versie 
 
Deze   is 239  keer ingevuld 
 
Leeftijd: 
 
7 x < 20 jaar             48x 20-40 jaar          131x 40-65 jaar         44x > 65 jaar 
 
 
Aantal kinderen t/m 12 jaar: 
 
- nvt of geen             :    169 
- 1                               :      13 
- 2                               :      30 
- 3                               :        5 
- 4                               :        2 
 
 
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN OVER WONEN 
 
Woont u op dit moment in Harfsen? 
  213 x ja                       19  x nee 
 
Wanneer nee geantwoord op de vorige vraag: 
Bent u van plan (weer) in Harfsen te gaan wonen? 
 
Weet ik nog niet:          9 x   
Ja:                                   13x 
Nee:                                 7x 
 
 
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 
 
- 1     22x        
- 2     96x 
- 3     34x 
- 4     50x 
- 5     21x 
- 6       6x 
 
 
Hoelang woont u hier al? 
 
91 x sinds geboorte             71 x > 10 jaar           30 x 5-10 jaar             40 x < 5 jaar 
 
      
 
 
 
 
 



 

2 
 

In hoeverre bent u het eens met de 
volgende stellingen: 

Zeer 
oneens 

Oneens Neutraal     Eens           Zeer 
     eens 

Er zijn genoeg woonmogelijkheden 
voor ouderen in Harfsen (65+) 

    33    68     80     27       5 

Er zijn doorstroommogelijkheden 
voor ouderen in Harfsen 

    30    68      55      10       1 

Er zijn genoeg woningen voor 
starters (tot 30 jaar) in Harfsen 

    96    50      12        4       1 

Het dorpsplein is dringend toe aan 
renovatie (denk aan Ons Plein, 
Pastorieveldje en rond de 
Marijkeboom) 

       9     21        39       49      46 

         
 
Samenvatting genoemde suggesties/ideeën en/of opmerkingen over het onderwerp wonen: 
 
Buitenlust is een doorn in het oog van de Harfsenaren. Veel willen hier betaalbare woningen voor 
starters en senioren, zowel koop als huur. Woningbouw voor kleine eenheden, dus 1 a 2 personen en 
voor ouderen zoveel mogelijk in de kern bouwen. 
Bijvoorbeeld appartementen boven diverse voorzieningen. Geen hoogbouw. 
 
Stichting oprichten als dorpsgemeenschap met obligatiehouders. Pand zelf kopen en plan realiseren. 
Zonder winstoogmerk. 
 
Grote kavels in het buitengebied opsplitsen in kleine kavels om daar betaalbare huizen te bouwen. 
Let wel op balans natuur/wonen. 
 
Bouwen op de kavel aan de Reeverweg komt terug. 
 
Dorpsplein gezelliger maken, maar wel met een totaalplan. Alle betrokkenen erbij betrekken. 
Verkeerssituatie goed regelen. 
 
VERKEER/VERVOER 
 
Maakte u gebruik van buslijn 56? 
 11 x dagelijks              38 x vaak                   96 x af en toe              87 x nooit 
 
Maakt u gebruik van buslijn 57? 
   8  x dagelijks                   8 x vaak                  46 x af en toe             153 x nooit 
 
In welke richting reist u? 
   93   x Deventer                  6 x Lochem        52x Deventer en Lochem 
 
Reist u verder naar: 
  12 x Enschede                4 x Nijmegen          21 x Apeldoorn              102 x elders 
 
Is de huidige dienstregeling u duidelijk? 
   72  x ja                             119  x nee 
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VERKEER/VERVOER (vervolg) 
 
Bent u gedupeerd door het verdwijnen van buslijn 56?  
149 antwoorden 
       
- Is de reisduur voor u langer geworden?                                        101  x ja        48 x nee 
- Moet u vaker overstappen?                                                                75 x ja        51 x nee 
- Heeft u hogere kosten door de nieuwe verbindingen?                 64  x ja        50 x nee 
- Gaat u tegenwoordig minder vaak met de bus?                              97 x ja        25 x nee 
- Is voor u de nieuwe verbinding een verbetering?                              7 x ja     112 x nee 
- Zijn er in het weekeinde belemmeringen?                                         79x ja       34 x nee 
- Zijn er in de avond belemmeringen                                                     85x ja        28 x nee 
 
 
Hoe reist u nu bij de huidige regeling naar uw bestemming? 
- Per auto                                60  x 
- Fiets    of auto                      30  x 
- Brengen en halen                10  x 
 
 
Opmerkingen: 
- Uitwonende kinderen kunnen niet meer met de bus thuis komen. 
- Bij de antwoorden op de hogere kosten er rekening mee houden dat studenten een gratis 
  ov-kaart hebben. 
- Slechte verbinding met Lochem. 
- Bij onregelmatig werk kan je niet meer met het ov. 
- Visite kan in het weekend niet meer met de bus komen. 
- Naar Borculo moet je eerst op de fiets naar Almen. 
- Mensen overwegen te verhuizen vanwege slecht OV. 
- Bus om het half uur laten rijden. 
 
 
Wat vindt men van de volgende suggestie: 
Buslijn 56 opsplitsen in twee lijnen, een van Deventer Station naar Lochem Station via het Staring 
College en een lijn van Lochem Station naar Borculo. 
 
  171 x goed idee              38  x maakt niet uit             9  x dit is geen oplossing voor mij 
 
 
In hoeverre is men het eens met de volgende stelling: 
In vind de fietsstroken vanuit Harfsen richting Epse veiliger nu de weg is veranderd. 
 
 6 x zeer eens    32 x eens        42 x neutraal          80 x oneens        53  x zeer oneens 
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Gegeven suggesties/ideeën en/of opmerkingen over het onderwerp verkeer: 
 
- Vrij liggend fietspad Harfsen-Epse; 
- Fietsstroken worden gebruikt om in te halen; 
- Drempels weghalen, hebben geen effect; 
- Drempels Reeverweg geven extra overlast van vrachtverkeer; 
- Mensen moeten veranderen, niet zo hard rijden, geldt ook voor tractoren; 
- Ook in buitengebied wordt veel te hard gereden. 
- Flitspalen neerzetten/beter handhaven; 
- Bermen in het buitengebied op veel plekken slecht, gevaarlijk voor fietsers; 
- Kruising bij plein in Harfsen gevaarlijk; 
- Meer deelauto’s; 
 
 
RECREATIE EN TOERISME 
 
Suggesties: 
 
- Betere Horeca in het dorp; 
- Buitenlust aanpakken; 
- Centrum opwaarderen; 
- Fiets- en wandelroutes door/rondom het dorp; 
- Harfsen groen en landelijk houden; 
- Aandacht voor Gorsselse Heide (is Harfsen); 
- Samen werken met Laren, ook op dit gebied; 
- Toerisme versus rust en groen blijven bewaken; 
- Ook opmerkingen tegen toerisme. 
 
ENERGIE 
 
Heeft u zonnepanelen op of rond uw huis? 
125x ja    106x nee 
Van plan die binnen 5 jaar aan te schaffen? 
55x ja        43x nee  106x nvt 
 
 
Heeft u andere energievoorzieningen in, op of rond uw huis? Hierbij valt te denken aan 
warmtepompinstallatie, bio-energie installatie(s) en combinatie, etc. 
45x ja       181x nee 
Van plan die binnen 5 jaar aan te schaffen? 
46x ja        76x nee    95x nvt 
 
 
Is uw huis geïsoleerd? 
163x ja          9x nee   51x deels 
Van plan binnen 5 jaar te isoleren? 
  50x ja         87x nee   81x nvt 
 
 
Bent u voor collectieve investeringen in duurzame energie? 
140x ja   79x nee 
 



 

5 
 

Bent u in het bezit van een elektrische auto? 
31x ja     194x nee 
Bent u van plan er een binnen 5 jaar aan te schaffen? 
54x ja      121x nee    50 nvt 
 
Ik vind dat er meer laadpalen moeten komen in Harfsen 
1000x ja  40x nee  84x weet niet 
 
 
Wat is uw mening over de plannen van de gemeente Lochem voor windmolens en zonneparken in de 
regio? 
173 reacties 
- Aantasting natuur; 
- Alleen op plaatsen waar dat geen hinder oplevert voor de omwonenden; 
- Belachelijk, netwerk kan het niet aan; 
- Benut zoveel mogelijk daken voor zonnepanelen; 
- Geen windmolens; 
- Goed plan, we ontkomen er niet aan; 
- Er ontbreekt nogal eens inzicht wat de plannen zijn; 
 
Suggesties inzake energie 
87 reacties 
- Nieuwbouw alleen met voor zonnepanelen geschikte daken; 
- Nieuwe buslijn zodat er minder auto’s de weg op moeten; 
- Daken bij grote bedrijven stimuleren voor zonnepanelen; 
- Kernenergie nieuw stijl; 
- Ga fietsen, bezuinig op eigen gebruik; 
- Mogelijkheden voor warmtepompen; 
- Meer elektrische deelauto’s; 
- Windmolens richting A1; 
- Rekentool voor inwoners; 
- Kleinschalige netten met geowarmte. 
 
 
 

Hoe vaak maakt u gebruik van 1 
van de volgende voorzieningen? 

1x per 
week 

1x per 2 
weken 

1x per 
maand 

Bijna 
nooit 

Nooit 

Horeca      66     41     44      56     21 

Dorpshuus Hoeflo      54       7     43     61     29 

Ontmoetingsplek      14        1       7     53   115 

Ons Gebouw        4        6     13     96     72 

Speeltuinen      20        9     15     32   115 

Winkels    136      31     12     12       2 

Overige lokale ondernemingen      36      37     64     32     19 

Sportvelden      59        4       5     26     97 

BSO, Graaf Jantje      22        1       0     10   156 
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Wilt u aangeven voor welke activiteit u gebruik maakt van deze voorziening? 
172 reacties 
- Biljarten; 
- Kerkbezoek; 
- Muziek; 
- Vrijwilligerswerk; 
- Vergaderen; 
- Boodschappen  90x; 
- Gezelligheid       60x; 
- Sporten               75x; 
- Eten/Catering    40x. 
 
 

In hoeverre bent u het eens met de 
volgende stellingen: 

Zeer 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Zeer  
eens 

Ik vind dat er voldoende 
horecagelegenheden in Harfsen 
zijn 

   46    106      48      31        1 

Ik vind dat er voldoende 
sportevenementen worden  
Georganiseerd in Harfsen 

      4       18       80      86         9 

Ik vind dat er meer voor en door 
jongeren moet worden 
georganiseerd 

       1         9      108       62        14 

Ik vind dat er meer voor ouderen 
moet worden georganiseerd 

        1        16       142       32         3 

 
 
Suggesties 
79 reacties 
- In eigen dorp boodschappen blijven doen; 
- Horeca op het plein (vaak genoemd); 
- Buitenlust opknappen (vaak genoemd); 
- Plek waar je kunt lunchen; 
 
 
 
Harfsen, 23 maart 2022 
 


