
Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth: 

De belangrijkste uitkomsten en conclusies 
van de begin 2022 gehouden enquête 

- De enquête (papieren en digitale versie samengevoegd) is ingevuld door 382 personen, wat 
een hoge score is. 

- Jammer is de tegenvallende deelname van jongeren onder de 20 jaar (8x). 
- Hoog aantal 2-persoons huishoudens (172x) onder de respondenten. 
- Veel invullers zijn hier geboren of wonen hier langer dan 10 jaar (259x). 
- De ingevulde enquêtes geven een totaal van 63 kinderen onder de 12 jaar aan. 

WONEN 
- Heel duidelijk worden kleine huizen en huurwoningen voor starters (270x) en ouderen die 

willen doorstromen (187x) gemist. 
- Zolang Buitenlust er is kan het dorpsplein helaas niet worden veranderd in een gezellig en 

levendig plein met o.a. zitjes, horeca, middenstand en betaalbare huizen/appartementen, 
zoals de meeste mensen wensen. Een plek waar men elkaar kan ontmoeten. De vraagprijs 
van de eigenaar van Buitenlust is nog steeds niet reëel en veel te hoog om nieuwbouw daar 
rendabel te maken. 

- ’t Bouwen van kleine woningen en/of sociale huurwoningen aan de Reeverweg (t.o. de 
Wilhelminalaan) zouden veel respondenten graag zien. 

- Niet te lang wachten met bouwen; jongeren moeten de kans krijgen in hun dorp te blijven. 
- Geef Harfsenaren voorrang bij de nieuwbouw. 

VERKEER/VERVOER 
- Dat weinig jongeren onder de 20 jaar de enquête hebben ingevuld geeft een vertekend beeld 

over hun behoefte aan buslijn 56, want zij maakten veel gebruik van deze OV-verbinding. 
- De gebruikers reisden naar Deventer (175x), Lochem (30x) en naar beide plaatsen (52x) … 
- … en reisden door naar Enschede (19x), Nijmegen (11x), Apeldoorn (32x) en elders (140x) 
- De reisduur is langer geworden (148x), men gaat minder vaak met de bus (152x) en vooral ’s 

avonds (175x) en in het weekend (124x) zijn er belemmeringen door de slechte OV-
mogelijkheden. 

- Noodgedwongen reizen mensen nu per auto (57x), waarvoor zelfs auto’s zijn aangekocht. 
- 99x wordt aangegeven dat er door de nieuwe verbindingen sprake is van hogere kosten. 
- Ook zijn er mensen die denken aan verhuizen omdat hun nu nog jonge kinderen straks 

moeilijk naar het vervolgonderwijs kunnen. 
- De suggestie om buslijn 56 op te splitsen in twee lijnen: één van Deventer station naar 

Lochem station via het Staring College en één lijn van Lochem station naar Borculo, vindt 
men een goed idee (270x). 

- Voor de verkoop/verhuur van de meer dan 80 nieuwbouwwoningen, die op de planning 
staan, is goed OV essentieel. 

- Algemene conclusie is dat de OV-verbindingen beter moeten omwille van de leefbaarheid! 
- De aanleg van verkeersdrempels op de N339 heeft het fietsen tussen Harfsen en Epse niet 

veiliger gemaakt vinden 213 respondenten en neutraal reageerde men 68x. Auto’s rijden niet 
minder hard. Flitspalen en een inhaalverbod zijn suggesties. 

- Gewenst wordt dat in de hele dorpskern een 30km zone wordt ingesteld. 
- Graag wil men dat de voetpaden in het dorp worden opgeknapt en beter onderhouden. 

 



RECREATIE & TOERISME 
- De toeristenbelasting zou consequent moeten worden geïnd; met de opbrengst kan het 

toerisme gepromoot worden, wat ten goede komt aan lokale recreatiebedrijven. 
- Het dorp promoten als groen dorp en het centrum aantrekkelijk en uitnodigend maken, 

zodat fietsers en wandelaars hier gezellig kunnen verpozen. Buitenlust is het struikelblok. 
- Een goed fiets- en wandelnetwerk, inclusief het aanstaande Klompenpad, dienen goed te 

worden onderhouden en gepromoot. Daarbij horen ook oplaadpunten voor e-bikes. 
- De samenwerking met Laren en Almen intensiveren, ook op dit terrein 

ENERGIE 
- Vóór collectieve investeringen in duurzame energie zijn 211 respondenten, anderen stellen 

dat dit afhankelijk is van de voorwaarden. 
- Er is 41x aangegeven dat men een elektrische auto bezit en 66x is gemeld die binnen vijf jaar 

te willen aanschaffen. Meer laadpalen plaatsen is nodig (157x). 
- De inwoners willen vooral zonnepanelen op daken en geen zonneparken en geen 

windmolenparken; zet windmolens langs de A1, het Twentekanaal en op zee zijn suggesties. 
- Nog een vaak gehoorde suggestie is om Liander ervoor te laten zorgen dat het netwerk terug 

geleverde stroom aankan. 
- Andere, innovatieve vormen van energie onderzoeken en het toepassen bevorderen. 

VOORZIENINGEN 
- De voorzieningen voor het doen van (dagelijkse) boodschappen, sporten, gezelligheid en uit 

eten gaan zijn heel belangrijk voor de inwoners. Een reden te meer om deze te behouden en 
zo mogelijk uit te breiden. 

- Er zijn onvoldoende horecagelegenheden in het dorp vinden 237 respondenten. De behoefte 
aan een kroeg, lunchplek, een stek waar men elkaar kan ontmoeten is groot, zo blijkt uit de 
enquête. Datzelfde geldt voor een gezellig terras in de kern van het dorp. Dat zorgt voor 
verbinding en biedt ook toeristen een prettig relaxmoment. 

- Graag zou men meer voorzieningen, geconcentreerd rond het dorpsplein willen, zoals een 
drogist, apotheek, huisartsenpost, fysio. 

- Het dorpscentrum moet groener worden is ook een suggestie, die steekhoudt. 

       Harfsen, 31 maart 2022 

 
 


