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Beschrijving project 
Op dit moment vindt een project plaats in het centrum van Uithuizen dat zich richt op het versterken 
van het kernwinkelgebied. Het project zet in op concrete oplossingen voor de problematiek van 
leegstand en verpaupering van meer dan veertig panden in het winkelgebied van Uithuizen. Tevens 
wordt ingezet op een verbetering van de openbare ruimte, waarbij het water weer terugkomt in het 
hart van Uithuizen. 
 
Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 1.600.000 

 

“Zorg voor een breed draagvlak” 

Uitkomsten enquête Groninger Panel – juli 2018 
De leden van het Groninger Panel woonachtig in (de omgeving van) Uithuizen kregen enkele vragen 
voorgelegd. In totaal hebben 88 van de 178 respondenten de vragenlijst ingevuld (49%). 
 

Oordeel huidige situatie Uithuizen 
Gemiddeld waarderen de respondenten Uithuizen met het rapportcijfer 5,6. In 2017, toen een 
soortgelijke meting is gedaan, werd Uithuizen met een 5,3 beoordeeld. 
 
De panelleden zijn gevraagd een oordeel te geven over enkele aspecten van het gebied. Onderstaand 
figuur geeft een overzicht. De respondenten zijn vooral positief gestemd over het gevoel van veiligheid 
(60% is (zeer) positief) en de parkeergelegenheid (58%). Minder positief zijn de respondenten over de 
algemene aantrekkelijkheid van het centrum (13%) en de aanwezigheid van groen (19%). 

 
Bron: Groninger Panel, juli 2018 

 

Bekendheid en betrokkenheid met project  
Een groot deel van alle respondenten (79%) was al bekend met het project. Bekendheid is iets anders 
dan betrokkenheid: bijna twee derde (63%) van de respondenten voelt zich nauwelijks of geheel niet 
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betrokken bij het project. De respondenten zijn tevens gevraagd wat zij in het algemeen vinden van 
het project. Bijna de helft  is positief en vindt het project een goed idee. Een behoorlijk deel (32%) is 
negatief en vindt het project geen goed idee, de overige 21% is neutraal.  
 

  
Bron: Groninger Panel, juli 2018 

 
We hebben de respondenten gevraagd hun antwoord toe te lichten. Een groot deel van de 
respondenten geeft aan tevreden te zijn dat er actie wordt ondernomen om het kernwinkelgebied te 
versterken. Met name de uitstraling, gezelligheid en levendigheid bevorderen door middel van de 
terugkeer van het water in het centrum wordt positief beoordeeld. Ook zijn respondenten blij dat er 
wat gedaan wordt aan het terugdringen van leegstand en verpaupering.  
 
Positieve ervaringen 

 
 
Lang niet alle respondenten zijn positief over de ontwikkelingen. Zo wordt er door veel respondenten 
vraagtekens gesteld bij de gemoeide kosten en verwachte opbrengst van het project. Daarnaast geven 
de respondenten aan zich te ergeren aan het afval en smerige straatbeeld en verwachten ze dat het 
stilstaande water voor nog meer overlast gaat zorgen. Ook geven meerdere respondenten aan dat ze 
het geld wat in dit project is gestoken, liever anders besteed hadden.  
 
Negatieve ervaringen 
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“Om het centrum weer leefbaar te maken is het een goed idee om Uithuizen d.m.v. water weer "aan te 

kleden", weer gezellig te maken”  

 “Vooral het terugbrengen van de haven en meer groen spreekt aan” 

 “Hoog tijd dat er wat aan De Blink wordt gedaan. […] Bestrijding van leegstand en verwaarloosde 

uitgaansgelegenheden zal Uithuizen aantrekkelijker maken” 

“Kan volgend jaar zo in het TV programma “Van onze centen”. Het wordt een financieel bodemloze put” 

“Het water waren we vroeger liever kwijt om de viezigheid er in en nu wordt dat echt niet anders” 

“Gigantische investering in relatie tot andere problematiek in uithuizen en de regio. Ik kan me voorstellen 

dat er grote groepen mensen zijn die de bestedingen liever anders uit zouden zien vallen” 



 
 

Zal het project de leefbaarheid vergroten? 
Tot slot is gevraagd of het project de leefbaarheid zal vergroten? Iets meer dan een derde van alle 
respondenten (37%) is van mening dat dit het geval is. Ongeveer eenzelfde aantal respondenten (32%) 
denkt van niet of meent hierover geen oordeel te kunnen vellen (31%).  

 
Bron: Groninger Panel, juli 2018 

 
We hebben de respondenten gevraagd hun antwoord toe te lichten. Een aantal respondenten geeft 
aan dat met name de leefbaarheid verbeterd kan worden door een toegenomen aantrekkelijkheid van 
het winkel- aanbod en horeca aanbod en door het aanpakken van afvaloverlast. 
 

Positieve invloed op leefbaarheid 

 
 
Sommige respondenten zijn wat terughoudender in hun verwachtingen en vinden het moeilijk aan te 
geven of de leefbaarheid door het project wordt versterkt. Anderen zijn hier minder van overtuigd en 
geven aan dat het verbeteren van de leefbaarheid met name in andere hoeken gezocht moet worden. 
 
Negatieve invloed op leefbaarheid 

 
 

37%

32%

31%

Denkt u dat het project de leefbaarheid in Uithuizen zal vergroten?

Ja Nee Dat weet ik niet

“Als er meer leuke winkels komen - goede boekwinkel, leuke tweedehandswinkeltjes, Turkse winkel, 

betere kledingzaken, meer groen, leuke terrasjes en gezellige cafés, zal de sfeer verbeteren en wordt 

Uithuizen hopelijk meer dan alleen een plek om snel naar de supermarkt te gaan” 

“Het is zo lelijk en vies, slechter kan het niet” 

“Het project is niet geschikt voor een dorp als Uithuizen. Het plein moet multifunctioneel worden 

gemaakt en tegelijk moet het gezellig zijn” 

“Als alleen een water, haventje, de leefbaarheid moet vergroten dan heb ik mijn twijfels. Het gehele 

vooraanzicht van de winkels op de Blink moeten aangepakt worden, deze hebben absoluut geen 

uitstraling. Maak er leuke horeca gelegenheden met terrasjes” 


