Dorpsenquête 2018: De Toekomst van Borkel en Schaft
Voorwoord

Beste inwoners van Borkel en Schaft,
Deze enquête heeft als doel om inzicht te verkrijgen wat de inwoners van Borkel en
Schaft belangrijk vinden voor de leefbaarheid en het voortbestaan van hun dorp. Op 23
mei 2018 is door middel van een brainstormsessie met 25 inwoners al een eerste lijst
aan onderwerpen opgesteld; deze onderwerpen wordt in de enquête verder uitgediept.
De enquête is bedoeld voor iedereen vanaf 12 jaar die in Borkel en Schaft woont
Bij voorkeur wordt deze enquête digitaal ingevuld. Een extra link is te vinden op de site
van het DorpsInitiatief (www.dorpsinitiatiefbes.nl). Het invullen vergt circa 30 minuten
van uw tijd, een beperkte investering voor een mooie toekomst voor de komende 30
jaar!
Mocht u er toch de voorkeur aan geven om de enquête op papier in te vullen, dan kan
dit uiteraard ook:
Begin augustus wordt de enquête huis-aan-huis verspreid;
Extra exemplaren om in te leveren op papier kunt u downloaden via de site van het
DorpsInitiatief (www.dorpsinitatiefbes.nl) of kunt u ophalen in het Dorpshuis.
Leden van de KBO zullen langs de deur komen in week 34 (20-26 augustus) om
de papieren versie op te halen;
Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u in week 35 (27 augustus - 2 september) de
enquête achterlaten in de ideeënbus van het Dorpsinitatief in de hal van het
Dorpshuis;
De resultaten van deze enquête zullen worden gepresenteerd op het symposium met
als thema "verleden, heden en toekomst", dat wordt gehouden op zaterdag 6
oktober 2018 in de Teutenzaal in Borkel en Schaft. Iedereen is hierbij van harte
welkom!
De enquête is volledig anoniem. Er zijn geen foute antwoorden; ook al is het misschien
een moeilijke vraag, uw mening telt!
Bij vragen met een O mag u maximaal één antwoord invullen.
Bij vragen met een □ mag u meerdere antwoorden aankruisen.
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Inleidende vragen

1. Bent u man of vrouw?
Man
Vrouw

2. Wat is uw leeftijd?
12-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-60 jaar
61-75 jaar
ouder dan 75 jaar

3. Bent u opgegroeid in Borkel en Schaft?
Geboren in Borkel en Schaft of hier komen wonen voor mijn 12e verjaardag --> ga verder met vraag 5
Ik ben hier komen wonen na mijn 12e verjaardag

4. Hoelang woont u in Borkel en Schaft?
Korter dan 1 jaar
1-5 jaar
6-10 jaar
11-20 jaar
Langer dan 20 jaar
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5. Hoe lang bent u van plan in Borkel en Schaft te blijven wonen?
Tot mijn overlijden, tenzij ik eerder niet meer zelfstandig kan wonen
Tot mijn pensionering
Tot mijn kinderen het huis uit zijn
Tot ik op mezelf ga wonen
Zo kort mogelijk
Weet ik nog niet
Anders, namelijk:

6. Bent u trots op ons dorp en kunt u aangeven waarom wel of waarom niet?
Heel trots
Trots
Neutraal
Niet trots
Helemaal niet trots
Geen mening
Toelichting
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Wonen

7. Wilt u binnen nu en 5 jaar verhuizen?
Ja
Misschien
Nee, beslist niet --> ga verder met vraag 14

8. Indien u verhuisplannen heeft, wat is de reden?
Persoonlijke redenen (zelfstandig wonen, samenwonen, scheiding, etc.)
Studie
Werk
Huidige woning te groot
Huidige woning te klein
Huidige woonomgeving
Anders, namelijk:

9. Indien u verhuisplannen heeft, waar wilt u dan het liefste wonen?
In Borkel en Schaft in de bebouwde kom
In Borkel en Schaft in het buitengebied
In Valkenswaard, Dommelen of Bergeijk
Anders, namelijk:

10. Als u wilt verhuizen, waar gaat dan uw voorkeur naar uit?
Woning huren
Woning kopen
Geen voorkeur
Anders, namelijk:
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11. Naar wat voor soort woning wilt u (bij voorkeur) verhuizen?
Starterswoning (max 2 slaapkamers)
Eengezinswoning (rij, meer dan 2 slaapkamers)
Twee- onder een kap
Vrijstaande woning
Woning met kleine bedrijfsruimte
Appartement
Seniorenwoning
Kleinschalig woonzorg-complex
In-of bijwoning bij familie
Geen voorkeur
Anders, namelijk:

12. Waar gaat uw voorkeur naar uit als het gaat om nieuwbouw?
Ik heb geen interesse in nieuwbouw
Nieuwbouwhuis uit een project
Nieuwbouwhuis particulier opdrachtgeverschap / zelfbouw
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Anders, namelijk:

13. Indien u binnen Borkel en Schaft wilt verhuizen, denkt u dan problemen te ondervinden bij het vinden
van een geschikte woning?
Nee, geen probleem
Ja, aangeboden woningen / kavels zijn te groot / te duur
Ja, aangeboden woningen / kavels zijn te klein
Ja, er zijn te weinig woningen met zorgvoorzieningen / geschikt voor wonen met een beperking
Ja, er zijn te weinig woningen met bedrijfsgebouwen / met mogelijkheden voor werk aan huis
Ja, er is te weinig aanbod om te huren
Niet van toepassing, ik wil niet naar een woning in Borkel en Schaft verhuizen
Anders, namelijk:
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14. Kunt u van onderstaande thema's aangeven hoe belangrijk u deze vindt om op te nemen in het
beleid ten aanzien van bouwen en wonen in Borkel en Schaft?
Heel belangrijk

Belangrijk

Neutraal / geen
mening

Onbelangrijk

Heel onbelangrijk

Bouwen van woningen
Splitsing van woningen
en boerderijen
Alternatieve woningen
zoals Tiny Houses, "nul
op de meter" of 3D
geprinte huizen
Toestaan kleine
industrie aan huis in het
buitengebied
(alternatieve invulling
van leegkomende
stallen)
Nieuwbouw woningen
in
buitengebied toestaan
Nieuwbouw stallen en
industrie in het
buitengebied toestaan
Marktconforme
grondprijzen (incl.
differentiatie met prijzen
in Valkenswaard)
Eventuele opmerkingen

15. Waar zou in Borkel en Schaft nieuwbouw gerealiseerd moeten worden?
Oude School (parkeerplaats)
Pater Aartslaan (achter appartementencomplex)
Op het terrein van voormalig timmerfabriek Baken
Op (een deel van) het sportpark
Hoek Bruggerdijk / Hoeverdijk / Dorpsstraat
Tussen Sportparkdreef en Dommel
Anders, namelijk:
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16. Hoeveel huizen zouden er per jaar gebouwd moeten worden?
geen
1-5
6-10
11-15
16-20
Overige (geef nadere toelichting)
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Verbinding in de gemeenschap

17. Bent u betrokken bij zaken die in het dorp spelen?
Ja, in sterke mate
Ja, enigszins
Nee, maar ik zou dit wel graag willen
Nee, en dat vind ik prima zo
Overige (geef nadere toelichting)

18. Voelt u zich thuis in het dorp?
Ja, in sterke mate
Ja, enigszins
Nee
Indien enigszins of nee, hoe zou dit verbeterd kunnen worden?

19. Doet u, samen met mensen uit de directe omgeving, wel eens iets om de sfeer te verbeteren of het
onderling contact te vergroten? Of bent u van plan om dit te gaan doen?
Ja, dit doe ik al
Nee, ik doe dit nog niet maar dat zou ik wel willen doen
Nee, en ik wil dit ook niet gaan doen
Indien u gekozen heeft voor het middelste antwoord, waar zou u dan aan bij willen dragen?
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20. Vindt u dat het verenigingsleven in ons dorp
Eens

Neutraal

Oneens

onmisbaar is voor de
leefbaarheid?
een pluspunt is,
waardoor mensen van
buitenaf sneller voor
ons dorp kiezen als
nieuwe woonplaats?
meer steun verdient
vanuit de gemeente dan
verenigingen in grotere
kernen?

21. Wat vindt u van de samenwerking tussen verenigingen in Borkel en Schaft?
Samenwerking heeft geen meerwaarde;
Er is al voldoende samenwerking;
Samenwerking kan beter, namelijk:

22. Wat is de invloed van de paardenboulevard op ons dorp?
Positief, vanwege de kansen die deze met zich meebrengt voor werkgelegenheid en toerisme
Positief, vanwege de naamsbekendheid van Borkel en Schaft
Positief, anders (licht toe)
Neutraal
Negatief, vanwege deeltijdbewoning en weinig betrokkenheid bij ons dorp
Negatief, anders (licht toe)
Toelichting indien gekozen is voor "anders":
Indien negatief, wat zou er dan moeten veranderen om dit wel een toegevoegde waarde voor Borkel en Schaft te laten hebben?
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23. Is het belangrijk om het voortbestaan van Borkel en Schaft te kunnen garanderen dat het
inwonersaantal van het dorp omhoog gaat?
Ja, van huidige 1100 naar circa 1500 inwoners
Ja, van huidige 1100 naar circa 2000 inwoners
Ja, van huidige 1100 naar circa 2500 inwoners
Ja, van huidige 1100 naar meer dan 3000 inwoners
Nee, huidige omvang moet vooral zo blijven --> ga verder met vraag 25

24. Op wat voor doelgroep zouden we ons moeten richten bij het aantrekken van meer inwoners?
Behouden eigen jeugd
Jonge mensen uit omliggende dorpen
Jonge mensen uit de stad
Gericht aantrekken van jonge gezinnen
Mensen van middelbare leeftijd
Senioren
Arbeidsmigranten en expats
Vluchtelingen met verblijfsvergunning
Overige (geef nadere toelichting)

25. Wat zijn de redenen bij uitstek voor iemand / een gezin om in Borkel en Schaft te komen wonen?
Waarmee kan ons dorp zich onderscheiden?
Natuur / rust
Gemeenschap / verenigingsleven
Huizenprijzen
Mogelijkheid tot werken aan huis
Uitstraling van het dorp
Ligging ten opzichte van Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard etc.
Anders, namelijk:
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Werken

26. Vormt het wonen in Borkel en Schaft een belemmering voor uw werk?
Ik werk nog niet / ik werk niet meer
Geen belemmering
Wel een belemmering, te weten:
Toelichting

27. Onderstaande stellingen hebben als doel om inzicht te verkrijgen hoe belangrijk het aanbod
van werk in het dorp zelf is? In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
overwegend eens

neutraal / geen mening

overwegend oneens

Werkgelegenheid in het
dorp zelf is onbelangrijk, mensen zijn bereid
om een redelijke
afstand te reizen naar
het werk
Het is belangrijk dat
mensen de technische
infrastructuur hebben
om thuis te werken
Kleine industrie in het
buitengebied toestaan
is belangrijk om leegstand in buitengebied
tegen te gaan.
Verandering van
agrarische bedrijven
naar bv recreatiemogelijkheid, kinderdagverblijf of
dagbesteding moet
worden gestimuleerd
Aanleg kleinschalig
bedrijventerrein is
belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp
Toelichting / opmerkingen:

11

Dorpsenquête 2018: De Toekomst van Borkel en Schaft
Voorzieningen

28. Geef aan in welke mate u de volgende voorzieningen belangrijk vindt.
Dan zou ik niet in Borkel
Reden om te verhuizen en Schaft komen wonen,
naar een plaats waar dit als ik de keuze nog zou
wel beschikbaar is
moeten maken

Lastig, maar niet van
invloed op mijn besluit
hier te wonen of niet

Dit zal ik niet missen

Dokterspost / thuiszorg
punt
Bloedprikken
Tandarts
Apotheek
Consultatiebureau
Kinderopvang
Bibliotheek
Postbus
Pinautomaat
Winkel dagelijkse
boodschappen
Andere winkels
Voortgezet onderwijs
Kerk
Mobiele telefonie
Glasvezel
Afhaalpunt pakketjes
Snackbar
Restaurant
Café
Dorpshuis
AED's
Dagbesteding senioren
Anders, namelijk:
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29. Geef aan wat de belangrijkste te behouden voorzieningen zijn voor de leefbaarheid van het dorp
(je moet hier de 3 belangrijkste aangeven en de minst belangrijke: per kolom mag je maar 1 kruisje zetten)
allerbelangrijkste

zeer belangrijk

belangrijk

niet belangrijk

De basisschool,
peuterspeelzaal en
kinderopvang
Winkels
Zorg voor ouderen en
kwetsbaren
Werk in het dorp
Het kerkgebouw en de
uitstraling op het
kerkplein
De parochiegemeenschap
Het verenigingsleven
Het Dorpshuis
Sportpark (incl. gebruik
als multifunctioneel
activiteitenterrein)
Anders, namelijk:
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Verkeer en Veiligheid

30. Ervaart u overlast met betrekking tot parkeren in ons dorp?
Ja, recreanten die hun auto de hele dag laten staan in de bebouwde kom
Ja, onvoldoende ruimte voor kort parkeren binnen de bebouwde kom
Ja, recreanten die hun auto de hele dag laten staan in het buitengebied
Nee, geen enkele overlast
Anders, namelijk:

31. Wat voor extra parkeerfaciliteiten zou u wensen

32. Heeft u overlast van het vliegverkeer?
Nee, en dat verwacht ik in de toekomst ook niet
Nee, maar daar ben ik wel bang voor in de toekomst
Ja
Toelichting:

33. Wat vindt u van de verkeersveiligheid in ons dorp?
Goed --> ga door naar vraag 35
Voldoende --> ga door naar vraag 35
Matig
Slecht
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34. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: Ik vind de verkeersveiligheid
in het dorp (deels) niet goed omdat:
eens

neutraal

oneens

de verlichting van de
fietspaden naar
Valkenswaard en/of
Bergeijk ontoereikend is
er te hard
wordt gereden in de
bebouwde kom
er te hard wordt
gereden buiten de
bebouwde kom
er onvoldoende trottoirs
zijn
er teveel
landbouwverkeer komt
door het dorp
er teveel sluipverkeer
door het dorp komt
er geen vrijliggende
fietspaden naast de
Dorpsstraat zijn
het ontbreekt
aan vrijliggende
fietspaden naast
landbouwroutes
er onvoldoende
onderhoud aan de
wegen en fietspaden
wordt gepleegd
er een onveilige situatie
bestaat rond de school
Anders, namelijk:

35. Voelt u zich veilig in Borkel en Schaft?
Ja, --> ga verder met vraag 37
Meestal wel
Vaak niet
Nee
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36. Waarom voelt u zich niet (altijd) veilig in Borkel en Schaft?
zeer belangrijke oorzaak

belangrijke oorzaak

geen belangrijke oorzaak

Te weinig politie op
straat
Te weinig sociale
controle
Er wordt vaak
ingebroken in woningen
Er wordt vaak
ingebroken in auto's
Overlast van
hangjongeren,
vandalisme en
vernielingen
Overlast van
drugshandel en afval
Geen camera toezicht
aanwezig op de
toegangswegen
Anders, namelijk:
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Buitengebied

37. Wat ziet u als de ideale bestemming van het buitengebied?
Landbouw
Veeteelt
Kleine industrie
Wonen
Toerisme en recreatie
Anders, namelijk:

38. Wat hoort vooral niet thuis in het buitengebied?

39. Wat is specifiek belangrijk ten aanzien van het buitengebied?
Let op: we zijn op zoek naar wat u het belangrijkst vindt, u mag maar 1 kruisje zetten per kolom
hoogste prioriteit

2e prioriteit

3e prioriteit

Makkelijker maken van
woningsplitsing
Ruimere mogelijkheden
bestemmingsplannen
bij bedrijfsbeëindiging
Versoepeling van beleid
ten aanzien van
recreatie en toerisme
Grotere agrarische
bedrijven mogelijk
maken
Anders, namelijk:
Toelichting voor "anders"
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Relatie gemeente en inwoners

40. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:
(Overwegend) eens

Neutraal

(Overwegend) oneens

Er is vanuit de
gemeente voldoende
aandacht voor wat er
gebeurt in ons dorp
De gemeente erkent
dat Borkel en
Schaft andere
behoeftes heeft dan
Valkenswaard
De gemeente heeft
deze afwijkende
behoefte vertaald in
effectief beleid
Het DorpsInitatief heeft
een toegevoegde
waarde voor de
toekomst van het dorp
Inwoners hebben hun
eigen
verantwoordelijkheid
voor het in standhouden
van hun eigen dorp /
wijk
Ik neem mijn eigen
verantwoordelijkheid
voor het in standhouden
van mijn dorp / wijk
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Afsluiting

41. Wat is er absoluut nodig om over 30 jaar nog een fijn Borkel en Schaft te hebben?
Let op: we zijn op zoek naar wat u het belangrijkst vindt, u mag maar 1 kruisje zetten per kolom.
1e prioriteit

2e prioriteit

3e prioriteit

Werkgelegenheid in het
dorp
Juiste maatregelen ter
voorkoming van
leegstand in het
buitengebied
Specifiek beleid gericht
op het langer thuis
kunnen wonen
Stimuleren van groei
van inwonersaantal
door meer huizen te
bouwen
Stimuleren van
recreatie en toerisme
Stimuleren van groei
van inwonersaantal
door aandacht te
vestigen op natuur,
milieu en veiligheid
Meer aandacht voor
promotie van het dorp,
de school, natuur en de
verenigingen
Anders, namelijk::
Toelichting van "anders"
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42. Hoe beoordeelt u Borkel en Schaft op het gebied van:
helemaal tevreden

tevreden

neutraal

niet tevreden

helemaal niet
tevreden

Wonen
Veiligheid
Verkeersveiligheid
Onderling contact /
binding / gezelligheid
Werkgelegenheid
Voorzieningen
Bereikbaarheid /
openbaar vervoer
Aantrekkelijkheid /
sfeer
Toelichting

43. Wilt u zich inzetten voor een leefbaar Borkel en Schaft? Zo ja, waar zou u zich dan voor in willen
zetten? Als u wil mag u uw naam vermelden in het vak hieronder.
Ja, ik wil me inzetten voor een leefbaar dorp
Ik wil me wel inzetten voor een leefbaar dorp, maar door omstandigheden is dit niet mogelijk
Nee, ik wil me niet inzetten voor een leefbaar dorp
Toelichting wat u zou willen doen en eventueel uw naam:

Wij danken u voor het invullen van deze enquête. De resultaten zullen worden gepresenteerd op het symposium "verleden,
heden en toekomst van Borkel en Schaft", ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de KBO. Dit zal plaatsvinden op 6
oktober 2018 in de Teutenzaal in Borkel en Schaft. Iedereen is van harte welkom!
DorpsInitiatief Borkel en Schaft

Katholieke Bond van Ouderen
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