Verleden, heden en toekomst
van Borkel en Schaft:

Wat is er nodig om ook de komende
30 jaar in een prachtig dorp te leven?

Volledige resultaten beschikbaar
op www.dorpsinitiatiefbes.nl
6 oktober 2018
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Introductie

• 60 jaar KBO: Symposium “Verleden, Heden en Toekomst van
Borkel en Schaft”
• Vraag aan DorpsInitiatief: “Breng in beeld wat wensen en
noodzakelijkheden zijn voor een goede toekomst”

• Gezamenlijk besluit om dit breed in beeld te gaan brengen:
• Terugkijkend naar IDOP 2006
• Brainstormsessie in Mei
• Enquête in Juli en Augustus
• Presentatie uitkomsten
• Veerkracht Dialoog om te concretiseren
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Deze response van 390 personen is ruim 40% van alle inwoners boven de
12 jaar!
Borkel en Schaft telt ruim 400 huishoudens
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Ingeleverde enquêtes naar leeftijd
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Waar komen deze mensen vandaan en hoe
lang wonen ze hier al?
60%
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50%

60% van de mensen geeft aan om
“tot de dood ons scheidt” in Borkel
en Schaft te willen blijven wonen
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Wonen en bouwen

• 8% denkt binnen 5 jaar te verhuizen, 22% verhuist misschien
• Van deze 30% denkt 30% binnen Borkel en Schaft te blijven
 55 inwoners minder (m.n. zelfstandig gaan wonen jeugd / te
grote woningen ouderen

Te weinig aanbod van:
• Gelijkvloers / levensloop bestendig wonen
• Wonen met kleine bedrijfsgebouwen / werk aan huis
• Marktconforme grondprijs (lees: gedifferentieerd)
• Betaalbare huur en koopwoningen voor starters (5-10 huizen
per jaar)
Stoppen met praten, beginnen met bouwen!
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Samen leven

• 70% voelt zich sterk of enigszins betrokken; 25% is niet
betrokken maar vindt dit prima zo
• 75% van de mensen voelt zich prima thuis, en 24% enigszins
 “mensen van buiten” zijn nog meer betrokken en voelen zich
nog beter thuis!

• 90% vindt ons verenigingsleven onmisbaar, en 50% ziet dit als
aantrekkingskracht voor nieuwe inwoners
• Gemixte gevoelens over de paardenboulevard
• Positief en negatief redelijk in evenwicht
• Met name het gevoel dat er met 2 maten wordt gemeten
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Groei en Onderscheid

• 85% ziet groei als essentieel voor de toekomst (50%: 1500 inwoners
1 )
• 15% wil geen wijziging van omvang

 Richten op eigen jeugd, maar met groeidoelstelling dus ook op
(jonge) mensen en gezinnen van buitenaf
Pluspunten:

• Natuur en Rust,
• Gemeenschap en Verenigingsleven,
• Uitstraling van het dorp

Te verbeteren:

• Openbaar vervoer,
• Ontsluiting (N69),
• groeien met achterdeur dicht: langer
zelfstandig wonen

Werkgelegenheid

Wonen in Borkel en Schaft kent geen noemenswaardige
beperkingen voor het werk
 Maar verbetering van openbaar vervoer (avond / weekend)
zou wenselijk zijn

 Faciliteer alternatieve werkgelegenheid in het buitengebied,
met name om leegstand te voorkomen
• Recreatie, dagverblijf jong / oud
• Technische infrastructuur
• Kleine industrie, werk aan / vanuit huis
 Belang van behoud van werkgelegenheid (bijbaantjes) voor
de jeugd is belangrijk (essentieel onderdeel van ontwikkeling)
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Voorzieningen

Reële verwachting van wat er haalbaar is; er is weinig waar
mensen echt voor weg zouden gaan als het er niet is

Te regelen:
• Als kritisch worden gezien:
• Mobiele telefonie, Glasvezel, Pinautomaat, AED’s
• Goede aanvulling voor het dorp
• winkel dagelijkse boodschappen, dagbesteding senioren
Behouden:
• Stip op nummer 1: Basisschool (en peuterspeelzaal)
• Verenigingsleven
• Zorg voor ouderen
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Veiligheid

Algehele veiligheid: 70% altijd OK, 30% meestal OK
 Verbetering mogelijk:
 woninginbraken
 auto-inbraken
 Cameratoezicht op toegangswegen
Verkeersveiligheid: 40% matig, 10% slecht
 Verbetering mogelijk:
 Minder sluipverkeer
 Verlichting fietspaden naar Valkenswaard
 Lagere snelheid autoverkeer
 Vrij liggende fietspaden naast landbouwwegen
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Buitengebied

Do’s:

 Landbouw en Veeteelt
 Toerisme en recreatie
 Wonen en kleine industrie

Don’ts:

 Grootschalige Industrie / Woningbouw
 Klagers over agrarische bedrijven
 Nog meer paardenhouderijen

Belangrijk
 Beleid ruimer voor alternatieven bij bedrijfsbeëindiging (incl.
woningsplitsing)
 BALANS tussen de functies,
 Behoud van agrarisch en landelijk karakter
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Met de overheid

• 60%: inwoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid
• DorpsInitiatief heeft een toegevoegde waarde
• 20%: Gemeente onderkent dat een dorp als Borkel en Schaft
andere behoeftes heeft dan Valkenswaard / Dommelen:
• 10% zegt dat Gemeente dit ook effectief heeft vertaald in
een gedifferentieerd beleid
• 60% meent dat Gemeente dit onvoldoende heeft vertaald
in een gedifferentieerd beleid
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Indeling en overzicht
• Tevredenheid
• Wat is er absoluut nodig om over 30 jaar
nog een fijn Borkel en Schaft te hebben?
• Samen werken aan de toekomst
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Tevredenheid: Hoe beoordeelt u Borkel en
Schaft op het gebied van:
1

Wonen
Onderling contact / binding / gezelligheid
Aantrekkelijkheid / sfeer
Veiligheid
Verkeersveiligheid
Werkgelegenheid
Bereikbaarheid / openbaar vervoer
Voorzieningen
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Tevredenheid: Suggesties voor verbetering:

• Meer zorgvoorzieningen nodig
• Woningaanbod starters moet
beter op maat
• Openbaar vervoer kan nog
beter! (avond, weekend)
• Buurtsuper
• Sfeer en aantrekkelijkheid
verbeteren voor bewoners en
toeristen

•
•

Benut meer uitstraling plein
1
Verkeersveiligheid richting
Bergeijk en Valkenswaard is
slecht. In Borkel zelf OK.
• Slecht verlichte fietspaden naar
Bergeijk en Valkenswaard.
• Er zouden meer voorzieningen
mogen zijn, maar we moeten
wel realistisch blijven.

• Borkel en Schaft verliest zijn aantrekkelijkheid voor wonen en recreëren
als het dorpse karakter verloren gaat. Het is nodig dat er ruimte blijft rond
en tussen de bebouwing, dat zwaar verkeer geweerd wordt en dat er een
rem komt op evenementen die met veel lawaai de rust verstoren.
• Er gebeuren mooie dingen in het dorp, ik juich het DorpsInitiatief van
harte toe!

Wat is er absoluut nodig om over 30 jaar
nog een fijn Borkel en Schaft te hebben?
Stimuleren van groei van inwonersaantal door
meer huizen te bouwen
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Meer aandacht voor promotie van het dorp,
de school, natuur en de verenigingen
Juiste maatregelen ter voorkoming van
leegstand in het buitengebied
Specifiek beleid gericht op het langer thuis
kunnen wonen
Stimuleren van groei van inwonersaantal door
aandacht te vestigen op natuur, milieu en…

Maar ook:

Werkgelegenheid in het dorp

•

Stimuleren van recreatie en toerisme

•

Anders, namelijk::
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Wat is er absoluut nodig om over 30 jaar
nog een fijn Borkel en Schaft te hebben?
1

• Je kunt wel meer huizen bouwen, maar als daar mensen in komen te wonen
die niets met BeS hebben schieten we daar niets mee op. Bijv: 20 kinderen
die vanwege hun leeftijd in BeS naar school toe kunnen maar door hun
import ouders in Vwrd of België naar school gestuurd worden?!?! Dit geldt
ook voor verenigingen.
• Het meest belangrijk vind ik dat basisschool zeker moet blijven. Dat de
jeugd over 30 jaar elkaar nog steeds kent. Verenigingsleven is hierin ook erg
belangrijk. En dat het voor de eigen jeugd ook aantrekkelijk is om in Borkel
te blijven wonen.

• Door het dorp het dorp te laten. Inwoneraantallen voegen niets aan de
leefbaarheid toe. Digitalisering brengt alles naar je thuis. Winkels
bibliotheken en banken sluiten ook in steden. Er is een vooruitstrevender
beleid nodig, visie en trouw aan de authenticiteit van het dorp.

Samen werken aan de toekomst:
Wilt u zich inzetten voor een leefbaar
Borkel en Schaft?
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60%

• 293 ingevuld, 97
niet ingevuld
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• 140 mensen
willen zich
inzetten voor een
leefbaar dorp
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Ja, ik wil me inzetten Ik wil me wel inzetten
voor een leefbaar dorp voor een leefbaar dorp,
maar door
omstandigheden is dit
niet mogelijk

Nee, ik wil me niet
inzetten voor een
leefbaar dorp

• 14 mensen geven
hun naam door,
waarvoor onze
dank!

Waar zou u zich dan voor in willen zetten?

Beste inzendingen:
• Kinderen maken (zonder naamsvermelding)
• Het zou wel goed zijn als er een soort van kinder DorpsInitiatief komt. Ik
ben nu zelf 12 jaar.
Specifieke aanmeldingen met naam (bekend bij DorpsInitiatief)
• Ik zou graag mee werken aan de ontwikkeling van een sterke visie voor
ons dorp.
• Promotie van het dorp
• Ik zou me samen met anderen willen inzetten voor een Bloemrijk Borkel
• Ik zou wel mee willen denken hoe buitengebied leefbaar te houden is
• Wil best iets doen voor het Dorpsinitiatief
• Helpen bij bijvoorbeeld dorpshuis vanaf 2019

Resultaten Dorpsenquête Borkel en Schaft 2018
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Waar zou u zich dan voor in willen zetten?
Specifieke aanmeldingen zonder naam
(maar die zouden we wel graag willen weten bij het DorpsInitiatief!)
1
• Beleid maken, visie bepalen, flexibel gezondheidscentrum oprichten,
intrinsieke participatie bevorderen onder bewoners. Verdiep je in de blue
zones over de wereld en ontdek dat ons dorp alle ingrediënten heeft om
tot wereld best leefbare plaatsen te horen. Focus je op waar je goed in bent
i.p.v. je te richten op enkel groei. Leefbaarheid begint ook bij perceptie.
Door een positieve grondhouding te stimuleren en trots te laten groeien
dat je hier mag wonen (ja schaarste is geld waard) werkt veel beter dan af
te geven op dingen en diensten die niet in Borkel en Schaft horen maar in
Bergeijk of Valkenswaard.
• Zorg en opvang
• Ik zou het niet erg vinden om mijn bevindingen (??) te delen
• Bij het dorpshuis is een bord met 'hulpvraag-en aanbod'. Een mooi initiatief
waaraan ik - afhankelijk van de specifieke hulpvraag - best een bijdrage zou
willen verlenen. Is er een gemakkelijke manier om geregeld te checken of
er iets (en wat) er te doen valt.

Dank voor iedereen die:
• de enquête heeft ingeleverd;
• heeft meegewerkt aan de uitvoering
van deze enquête;
• de moeite heeft genomen om kennis te
nemen van de bevindingen

Volledige resultaten
beschikbaar op
www.dorpsinitiatiefbes.nl
6 oktober 2018

1

