
 

 

 
 
 

Denkt u mee over de toekomst van Borger-Odoorn? 
Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle gemeenten in Nederland te maken met de nieuwe 
Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat over de leefomgeving en hoe we die inrichten.  
Voordat de Omgevingswet wordt ingevoerd, maken we in Borger-Odoorn een 
zogenaamde  omgevingsvisie. In deze visie staat wat we belangrijk vinden in onze 
gemeente en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan.  
 
We willen graag met u in gesprek over de gemeente Borger-Odoorn. Laat u uw stem ook 
horen? Vul dan de vragenlijst in? 
 
1. Woont u graag in de gemeente Borger - Odoorn ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. In welk dorp woont u ? 
 

 1e Exloërmond 
 2e Exloërmond 
 2e Valthermond 
 Borger 
 Bronneger 
 Bronnegerveen 
 Buinen 
 Buinerveen 
 Drouwen 
 Drouwenermond 
 Drouwenerveen 
 Ees 
 Eesergroen 

 Eeserveen 
 Ellertshaar 
 Exloërveen 
 Exloo 
 Klijndijk 
 Nieuw-Buinen 
 Odoorn 
 Odoornerveen 
 Valthe 
 Valthermond 
 Westdorp 
 Zandberg 

 
3. Wat vindt u fijn aan wonen in de gemeente Borger - Odoorn? Meerdere antwoorden zijn 

mogelijk. 
 Er is veel ruimte voor groen 
 Er is een goed woningaanbod 
 Er zijn voldoende en goede voorzieningen 
 De landelijke, rustige omgeving spreekt mij aan 
 Ik woon er veilig 
 De gemeente is goed bereikbaar met auto en openbaarvervoer 
 Anders; namelijk……………………………………………………………………… 

 
4. Wat vindt u belangrijk in de gemeente? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 Ik vind een goed voorzieningenaanbod belangrijk 
 Ik vind de bereikbaarheid van de gemeente belangrijk 
 Ik vind het belangrijk dat de gemeente aandacht heeft voor duurzaamheid 
 Ik vind het karakteristieke landschap/ erfgoed belangrijk 
 Ik vind de economische groei en werkgelegenheid binnen de gemeente belangrijk 
 Ik vind een gezonde en veilige leefomgeving belangrijk 
 Ik vind recreatie en toerisme belangrijk 
 Anders, namelijk ……………………………………………………………………… 



 

 

5. Wat wilt u absoluut behouden in de gemeente/uw leefomgeving ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Zijn er dingen die u mist in de gemeente ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Is er voldoende te doen voor jong en oud ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Kent u het keurmerk Cittaslow ? Zo ja, wat betekent het voor u ? 

 Nee, dit ken ik niet 
 Ja, dit ken ik 

Ik vind het ………………………………………………………………………………. 
 
9. Wilt u dat we u op de hoogte houden over de toekomst van de gemeente Borger - Odoorn  

 Nee, dank je 
 Ja. Ik geef toestemming om mij op de hoogte te houden over de Omgevingswet en 

omgevingsvisie van de gemeente via mijn mailadres:  
 
………………………………………………………………………….@................................................ 

 
We gebruiken uw mailadres alleen om u op de hoogte te houden van de Omgevingswet en 
omgevingsvisie in Borger-Odoorn. U kunt zich op elk moment hiervoor weer afmelden door 
een mail te sturen naar omgevingswet@borger-odoorn.nl.  
 
10. Wilt u nog iets kwijt over de gemeente en leefomgeving ?  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!  
 
Uw antwoorden gebruiken we om een omgevingsvisie te maken. Daarin staat wat we 
belangrijk vinden in onze gemeente en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan. 

mailto:omgevingswet@borger-odoorn.nl

