
BTOM Enquete - Samenvatting - 4 November 2017

Doelstelling Eens Neutraal Oneens

BTOM stelt zich ten doel de discussie in het dorp te ondersteunen 14 3 4

De ondersteuning van de BTOM leidt tot een betere uitwisseling van informatie 12 5 4

Door de hulp van de BTOM wordt er meer informatie gedeeld. 14 5 2

BTOM laat duidelijk zien wat haar doel is 8 6 7

BTOM is niet partijdig in discussie 6 10 5

De avonden die BTOM organiseert voor bewoners dragen bij aan een goede discussie 13 5 3

BTOM verdedigt de belangen van Tienhoven - Oud Maarsseveen op een goede wijze 10 6 5

Het is voor mij duidelijk wat de bijdrage van de BTOM is geweest 7 9 5

Opmerkingen en suggesties

Deelgebieden Eens Neutraal Oneens

Veiligheid en Verkeer krijgt voldoende aandacht van BTOM 8 8 5

De jeugd activiteiten worden voldoende ondersteund door BTOM 4 12 5

BTOM doet voldoende voor Ouderen 9 11 1

BTOM doet voldoende voor Natuur en Milieu 6 13 2

De visie op de ontwikkeling in ons dorp is goed weergegeven in het DorpsOntwikkelingsPlan 8 9 4

BTOM belegt voldoende informatie-avonden 10 8 3

BTOM communiceert effectief met de bewoners door middel van emails en webiste 11 5 5

Opmerkingen en suggesties

Bestuur Eens Neutraal Oneens

Het bestuur van de BTOM vertegenwoordigt alle groepen in het dorp 6 11 4

Het bestuur is gemakkelijk benaderbaar 11 7 3

Het bestuur reageert snel op opmerkingen en vragen 9 10 2

Het bestuur werkt goed samen met instanties zoals gemeente, provincie, Waternet en 

dergelijke

11 7 3

De BTOM heeft verschillende werkgroepen zoals Visie op Tienhoven en Verkeer. Deze 

werkgroepen functioneren goed.

5 14 2

Opmerkingen en suggesties

Project Laan van Nifterlake 40-42 

Er is veel discussie in het dorp over de mogelijke verkoop van de voormalige Gereformeerde 

Kerk op Laan van Nifterlake 40-42. Graag uw reactie op onderstaande stellingen.

Eens Neutraal Oneens

BTOM heeft een goede rol vervult in de discussie rondom de ontwikkelingsplannen 4 9 8

BTOM is er in geslaagd om alle bewoners te vertegenwoordigen 5 8 8

BTOM heeft een goede bijdrage gehad in het ondersteunen van de discussie 5 9 7

BTOM heeft effectief gecommuniceerd met alle partijen 5 10 6

Opmerkingen en suggesties

Veenkluit herontwikkeling

Al vele jaren is er discussie geweest over de opzet van een nieuw dorpshuis. Er zijn 

verschillende avonden geweest over de plannen. Graag uw reactie op onderstaande 

stellingen. 

Eens Neutraal Oneens

BTOM heeft een goede rol vervult in de discussie over de herontwikkeling van de Veenkluit 12 7 2

BTOM is er in geslaagd om alle bewoners te vertegenwoordigen 10 5 6

BTOM heeft een goede bijdrage gehad in het ondersteunen van de discussie 11 9 1

BTOM heeft effectief gecommuniceerd met alle partijen 9 10 2

Opmerkingen en suggesties

Verbouw plannen PKN kerk (voormalige Hervormde kerk)

De PKN kerk wil haar gebouw in Tienhoven verbouwen. Achter de kerk komen er nieuwe 

voorzieningen en de oude aanbouw wordt afgebroken. De BTOM heeft de reacties van 

bewoners verzameld en de discussie ondersteund. Graag uw reactie op onderstaande 

stellingen. 

Eens Neutraal Oneens

BTOM heeft een goede rol vervult in de discussie over de verbouw van de kerk 6 13 2

BTOM is er in geslaagd om alle bewoners te vertegenwoordigen 6 11 4

BTOM heeft een goede bijdrage gehad in het ondersteunen van de discussie 6 11 4

BTOM heeft effectief gecommuniceerd met alle partijen 5 11 5

Opmerkingen en suggesties

Goed dat de BTOM bestaat, meer communiceren en transparanter 

zijn, introducti aan nieuwkomers, min 1 ALV per jaar, strakker 

leiden van discussies op info avonden, neutral zijn kan ook leiden 

tot te weinig pro-activiteit of de indruk wekken dat er wel een 

standpunt is, ik mis een communicatie kanaal online

Meer eigen visie communiceren, voetpad kanaal wordt door 

fietsers gebruikt - onvrede  bij wandelaars, verder verbeteren van 

website, drukker verkeer en gevaarlijk rijgedrag is een bedreiging, 

natuur & mileu vragen om actie en hogere prioriteit

Werkgroepen weer oppakken zoals in verleden, "post-it" knop op 

website voor opmerkingen inwoners

Gewoon afbreken, opletten dat er geen belangenverstrengeling 

plaatsvindt, alleen door omwonenden is goed gereageerd, BTOM 

heeft onvoldoende erkend dat het niet alleen om ongemak voor 

omwonenden gaat maar ook algemeen belang, nieuwbouw zijn wij 

niet op tegen ook al wonen we er tegenover

Te weinig communicatie tot nu toe, voor het project Veenkluit is 

een mooie aanpak gekozen die ook in de toekomst kan worden 

toegepast

Duurt veel te lang, had allang klaar moeten zijn, BTOM moet 

duidelijk aangeven wat haar standpunt is




