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Project Integraal kindcentrum en sportvoorziening Baflo/Rasquert 
 

Beschrijving project 
In Baflo/Rasquert en omgeving is gestart met een herstructurering van gebouwen en voorzieningen. 
Er wordt in Baflo/Rasquert een integraal kindcentrum met multifunctionele gymzaal gebouwd, waar 
voorzieningen voor onderwijs, kinderopvang en sport bij elkaar worden gebracht. Enkele van de 
verouderde gebouwen (schoolgebouw en gymzaal) worden gesloopt, andere gebouwen komen vrij 
voor herbestemming (o.a. voor woningen). 
 
Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 200.000 

 

“Zoek de integratie” 

Uitkomsten enquête Groninger Panel – juli 2018 
De leden van het Groninger Panel woonachtig in (de omgeving van) Baflo/Rasquert kregen enkele 
vragen voorgelegd. In totaal hebben 37 van de 64 respondenten de vragenlijst ingevuld (58%). 
 

Oordeel huidige situatie Baflo/Rasquert 
Op dit moment  waarderen de respondenten het gebied Baflo/Rasquert gemiddeld met het 
rapportcijfer 7,2. Dat is nagenoeg gelijk aan 2017 toen een soortgelijke meting is gedaan. Destijds 
werden de dorpen met een 7,3 beoordeeld. 
 
De panelleden zijn gevraagd een oordeel te geven over enkele aspecten van het gebied. Onderstaand 
figuur geeft een overzicht. De respondenten zijn vooral (zeer) positief gestemd over de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer (82%) en de algemene aantrekkelijkheid van Baflo/Rasquert (76%). Minder 
positief zijn ze over de onderlinge sociale contacten in het dorp (27%), de mogelijkheid voor 
ontmoeting (39%) en woningaanbod voor particulieren in het gebied Baflo/Rasquert (39%). 

 
Bron: Groninger Panel, juli 2018 
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Bekendheid en betrokkenheid met project 
De meerderheid van de respondenten (78%) was al bekend met het project. Vier respondenten 
voelden zich enigszins tot zeer betrokken bij het project (12%), de overige respondenten voelden zich 
nauwelijks tot geheel niet betrokken. Ook is gevraagd wat zij in het algemeen vinden van het project. 
Bijna zes op de tien respondenten is positief en vindt het project een goed idee. Twee respondenten 
vinden het project een slecht idee, de overige 11 zijn neutraal.  
 

  
Bron: Groninger Panel, juli 2018 

 
We hebben de respondenten gevraagd hun antwoord toe te lichten. Hierbij geeft een aantal aan dat 
ze het samenvoegen van voorzieningen op één centrale plek als positief ervaren omdat dit voor 
verbinding zorgt. De mensen die zich neutraal hebben uitgelaten over het project, onderbouwen dit 
door het feit dat ze niet in het dorp wonen of geen (schoolgaande) kinderen hebben. 
 
Ervaringen 

 
 

Zal het project de leefbaarheid vergroten? 
Tot slot is gevraagd of het project de leefbaarheid in de dorpen Baflo/Rasquert heeft vergroot. 
Zeventien respondenten (53%) vinden van wel, vier denken van niet en de overige  respondenten (11 
personen) hebben geen oordeel hierover.  

Bron: Groninger Panel, juli 2018 
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Denkt u dat het project de leefbaarheid in Baflo/Rasquert heeft vergroot?

Ja Nee Dat weet ik niet

“Veel inwoners van het dorp ontmoeten elkaar nu op één plek” 

“Ik ben positief over dit project omdat er straks één plek is waar alles samenkomt”  

“Ik heb geen schoolgaande kinderen meer” 

“Ik woon niet in Baflo of Rasquert” 

 



 

 
 

We hebben de respondenten gevraagd hun antwoord toe te lichten. Degenen die vinden dat het 
project de leefbaarheid vergroot, noemen vaak dat de samenvoeging van voorzieningen helpt om 
krimp tegen te gaan en verbinding te behouden. De personen die aangeven dat het Kindcentrum geen 
invloed heeft op de leefbaarheid, denken juist dat het concentreren van voorzieningen geen 
structurele oplossing is, maar meer een verplaatsing van het probleem.  
 
Invloed op leefbaarheid 

 
 
 

“Ik denk dat het kind centrum een positieve bijdrage levert aan de groei van Baflo/Rasquert” 

“Goede mogelijkheid om contacten te onderhouden en nieuwe te starten” 

“Voorzieningen worden volgens mij niet per definitie beter maar komen bij elkaar” 

“Dit gaat ten koste van de leefbaarheid van de omliggende dorpen waar de voorzieningen zijn 

weggehaald” 

 


