
 

1= 57%  2= 39%   3 = 3 %  anders = 1% 

 

1.Ik woon hier nog geen jaar, dus niet echt zicht op. 

2.te veel 

3.We wonen hier nog te kort om hier iets van te kunnen zeggen  



1= 57%  2= 39%   3 = 3 %  anders = 1% 

1= 57%  2= 39%   3 = 3 %  anders = 1% 

 

1= 59%  2= 37%   3 = 0 %  anders = 4% 

 

1.Op dit moment nog wel maar wat gaat er in de toekomst met onze gymzaal gebeuren  

2.Moet niet minder worden! 

3.Arum heeft in de dorpskern nog geen glasvezel. Het buitengebied krijgt het wel. We hebben nog 
een gymzaal, maar of dat zo blijft is nog maar de vraag. 

4.Afvalbakken voor hondenpoep  



 

1= 64%  2= 17%   3 = 12 %  anders = 7% 

 

1.goed plan ,  is waterstof ook een optie ? 

2.Ik weet echt niet of dat gaande is 

3.Niet gasvrij maken! 

4.Nog niet in verdiept 

5.Weet ik niet 

6.Weet niet  



 

1= 47%  2= 22%   3 = 12 %  anders = 19% 

 

1.Arum heeft in de dorpskern nog geen glasvezel. Het buitengebied krijgt het wel. 

2.Geen behoefte 

3.Geen mening 

4.Glasvezel is nodig voor een toekomstbestendig dorp met meer en meer voorzieningen op afstand. 
Doodzonde dat er niet meer energie in gestoken is. 

5.Heel graag. Mag wel weer wat meer onder de aandacht komen, ik hoor van veel mensen nog 
twijfel en hebben geen idee wat het is. 

6.Heel graag. Mag wel weer wat meer onder de aandacht komen, ik hoor van veel mensen nog 
twijfel en hebben geen idee wat het is. 

7.hoeft om mij niet 

8.Is voor ons niet echt van belang.  

9.Niet nodig 

10.Niet nodig 

11.Pas op voor monopolie positie aanbieders 

12.te duur 



13.Te duur. 

14.Voor ons hoefd dit niet. Wat we nu hebben is goed 

15.Wat is de vraag hier? Voor de toekomst is het van essentieel belang dat dorpen toegang hebben 
tot snel internet! 

16.zal wel moeten voor de toekomst, maar nog te duur, zeker voor de ouderen 

17.zou goed zijn zelf sta ik nog niet te popelen

 
1= 27%  2= 34%   3 = 24 %  anders = 11% 

1.De doorgaande weg is af en toe nog wel een racebaan 

2.Er word veel te hard gereden, en daar word niets aan gedaan 

3.Er wordt stevig gereden op de doorgaande weg 

4.Er wordt veel te hard gereden door arum  ook door de arumers op trekkers in en door arum heen.    

5.Er wordt veel te hard gereden door arum  ook door de arumers op trekkers in en door arum heen.    

6.Is wel ok vind ik. Alleen de kuilen en hoge putdeksel in de buurt van de Spar minpuntje 

7.Parkeren is hier en daar echt beroerd. Vooral als mensen vinden dat je auto binnen 5 meter van de 
voordeur hoort. 

8.situatie is zeer slecht snelheid te hoog aanleg is het zelfde al in 1970 toen veel minder verkeer  

9.Snelheidsmeters en bekeuringen! 

10.soms midden in het dorp onoverzichtelijk 



 

 

1= 90%  2= 7%   3 = 1 %  anders = 2% 

 

1.Als de nieuwe school gebouwd wordt! 

2.Niet van toepassing  



 

1= 13%  2= 52%   3 = 26 %  anders = 9% 

 
1.Bij mij niet bekend of wij dit in Arum hebben 

2.Daar hebben wij nog geen beeld bij 

3.Geen idee 

4.Geen idee 

5.seneoren woningen zou misschien beter kunnen 

6.Te weinig huurwoningen of woningen met alles gelijkvloers 

7.Weet niet 

  



 

1= 69%  2= 20%   3 = 2 %  anders = 9% 

 

1.Eh  juiste grammatica is Het behoud van....etc    mij  antwoord us dat het Goed is 

2.Geen idee 

3.Geen idee 

4.Geen mening 

5.Ik weet van één monument in Arum: De Lambertuskerk. Is volgens mij omstreeks 2008 nog 
gerestaureerd. Of er verder nog monumenten zijn weet ik niet. 

6.Jammer dat het oude mannebankje weg moest door de persoon die er achter woonde 

7.redelijk 

8.Vraag 8 

9.Win  



 

1= 18%  2= 46%   3 = 31 %  anders = 5% 

1.De Raat is er nog, maar weet niet of die nog in trek is bij de jeugd 

2.Er is niets, geen huur geen starterswoningen daardoor trekken ze weg. Zeker als ze niet meteen 
kunnen kopen 

3.Is er niet 

4.Niet genoeg huur woningen 

5.Veel te weinig woningen  



 

1= 60%  2= 34%   3 = 3 %  anders = 3% 

1.Geen mening 

2.nvt 

3.Weten we niet 

  



 

 

1= 72%  2= 22%   3 = 1 %  anders = 5% 

 

1.Betrokkenheid bij het dorp kan bij sommige ondernemers beter  

2.Een nieuw bedrijven terrein op termijn? 

3.Ik ben geen ondernemer. Is dus voor mij moeilijk te bepalen. 

4.Niet nog meer loodsen aan de rand van het dorp svp.  



 

Vraag 12. Heeft u nog belangrijke tips of tops dan kunt u die hier kwijt 

Antwoord Antwoorden Ratio 
 74 82,2% 
Kan bij de gemeente worden aangegeven dat het vuil, bladeren, takjes 
ed wordt weggeveegd bij de putten aan de kant van de weg?  

1 1,1% 

Het water rondom de Tille stromend maken, duikers gangbaar maken, 
is schoner 

1 1,1% 

Activiteiten die ALLE Arumers raken ontbreken jammer genoeg. Wie 
niet sport, naar de kerk gaat, of zuipt heeft moeite aan te sluiten. 

1 1,1% 

Parkeergelegenheid 1 1,1% 
In de Skille te vermelden wanneer er mensen nodig zijn binnen het 
dorpsbelang en/of andere vereniging. Zo geeft je een ieder uit Arum de 
kans om deel te nemen in een commissie.  

1 1,1% 

Handhaving 30 km en hondenpoepprobleem 1 1,1% 
Saamhorigheid versterken,  meer aandacht en respect voor verschillen 
in overtuiging. 

1 1,1% 

Hoe is Arum vertegenwoordigd in het college SW-Fryslan? 1 1,1% 
Brug centrum hoger om onderdoor te kunnen varen 1 1,1% 
Zorg voor meer huurwoningen en bouwgrond, open een nieuwe 
bouwlocatie op een andere plek in het dorp 

1 1,1% 

De vragenlijst is onduidelijk mensen 1 1,1% 
Geen 2 2,2% 
Succes!! (Y) 1 1,1% 
Nee, zo doorgaan 1 1,1% 
Nee 1 1,1% 

  



 

1= 47%  2= 16%   3 = 28 %  anders = 12%  meerdere antwoorden mogelijk 

1.Geen  

2.Genoeg gedaan in mijn leven. 

3.Heb veel vrijwilligerswerk gedaan. Nu is de beurt aan een ander 

4.heb vrijwillegers werk gedaan mijn leeftijd speeld nu parten 

5.Ik ben geen vrijwilligers 

6.ik doe geen vrijwilligerswerk 

7.Ik zit al bij een aantal verenigingen. Maar hoop dat er meer dit gaan doen 

8.nvt 

9.nvt 

10.Weet nog niet wat 

11.? 


