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Aantal ingeleverde enquêtes en nadere 
beschouwingen vooraf 

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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• “Als er seniorenwoningen zouden komen die naar onze wens zijn en betaalbaar zijn, 
zijn wij bereid om hier te blijven wonen.” 

• “Tot dat we een levensloopbestendig huis gevonden hebben in een omgeving met de 
basis behoeften op loop/fiets afstand.” 

 
• “Niet de mogelijkheid. Zodra er huurhuizen zijn wil ik direct terug komen.” 
• “Ik woon er al niet meer vanwege het woningtekort.” 

Hoe lang bent u van plan in Borkel en 
Schaft te blijven wonen? 

Tot de dood, tenzij zelfstandig wonen niet meer kan

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:

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%
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Heel trots Trots Neutraal Niet trots Helemaal
niet trots

Geen
mening
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• Natuur (25x genoemd) 
• Mensen (20x genoemd) 
• Saamhorigheid (20x genoemd) 
• Elkaar kent (19x genoemd) 

Bent u trots op ons dorp en waarom?  

• Gezellig (18 x genoemd) 
• Gemeenschap (17x genoemd) 
• Rust (16x genoemd) 
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Bent u trots op ons dorp en waarom?  

 

Dorp Mooi 
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Mensen 
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Omgeving 

Verenigingen 

Iedereen 
elkaar kent 

Gemoedelijk 

Prachtig 
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Binnen 5 jaar verhuizen? Waarom? 

• “Ik wil meer rust, dorpsstraat te druk” 
• “Te weinig voorzieningen / winkels” 
• “Ik wil een gelijkvloerse woning / woongroep (ook binnen Borkel)” 
• “Niet handig met kinderen (te weinig openbaar vervoer, remmend voor ontwikkeling 

van kinderen, school te klein, te weinig sportverenigingen)” 
• “Ouderdom / gezondheid / mobiliteit” 

Anders, namelijk: 

Pers. Red. (zelfstandig / samenwonen,
scheiding, etc.)

Studie

Werk

Huidige woning te groot

Huidige woning te klein

Huidige woonomgeving

Anders, namelijk:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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Redenen om te verhuizen 12-18 jaar 19-25 jaar 26-40 jaar 41-60 jaar 61-75 jaar

ouder 

dan 75 Totaal

 Persoonlijke redenen 

(zelfstandig wonen, 

samenwonen, scheiding, etc.) 4 12 3 3 1 23

 Studie 8 1 9

 Werk 2 2

 Huidige woning te groot 13 17 5 35

 Huidige woning te klein 8 8

 Huidige woonomgeving 1 3 5 2 11

 Anders, namelijk:2 1 6 13 6 2 28

Totaal overwegende te 

verhuizen 12 15 20 36 26 7 116

als % van respondenten 36% 54% 24% 26% 33% 29% 30%

En waar wil men naar toe? 12-18 jaar 19-25 jaar 26-40 jaar 41-60 jaar 61-75 jaar

ouder 

dan 75 Totaal

 In Borkel en Schaft in de bebouwde kom2 4 8 3 1 18

 In Borkel en Schaft in het buitengebied 1 4 3 5 1 1 15

 In Valkenswaard, Dommelen of Bergeijk2 6 4 17 14 2 45

 Anders: 7 1 5 11 10 4 38

Totaal 12 15 20 36 26 7 116

% binnen Borkel 25% 53% 55% 22% 8% 14% 28%

Waarom willen ze verhuizen en waar naar 
toe? 

• 8% wil 
verhuizen 
/ 22% 
misschien 
 

• Hiervan 
wil 70% 
buiten 
Borkel 
 

           en 
 

• 30% 
binnen 
Borkel 



Wensen van mensen die in 

Borkel willen blijven 12-18 jaar 19-25 jaar 26-40 jaar 41-60 jaar 61-75 jaar

ouder 

dan 75 Totaal

 Woning huren 1 1 2 6%

 Woning kopen 2 8 9 7 26 81%

 Geen voorkeur 1 1 2

 Anders, namelijk: 1 1 2

Wensen van mensen die naar 

Dommelen, Valkenswaard of 

Bergeijk willen verhuizen 12-18 jaar 19-25 jaar 26-40 jaar 41-60 jaar 61-75 jaar

ouder 

dan 75 Totaal

 Woning huren 4 2 6 13%

 Woning kopen 2 6 3 17 8 36 78%

 Geen voorkeur 2 2

 Anders, namelijk: 1 1 2

1 

Resultaten Dorpsenquête Borkel en Schaft 2018 

Toch wordt ook vaak gesignaleerd dat er te weinig huurhuizen zijn; wordt dit dan m.n. 
gesignaleerd door mensen zonder verhuisplannen in 5 jaar? Of is het een verwachting van 
inwoners dat dit goed is voor het aantrekken van mensen van buiten Borkel en Schaft. 

Wil men kopen of huren? 
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Wensen van mensen die in Borkel 

willen blijven 12-18 jaar 19-25 jaar 26-40 jaar 41-60 jaar 61-75 jaar

ouder 

dan 75 Totaal

 Starterswoning (max 2 slaapkamers) 1 1 1 3 9%

 Eengezinswoning (rij, >2 slaapkamers) 1 1 3%

 Twee- onder een kap 1 1 2 6%

 Vrijstaande woning 1 6 3 3 13 38%

 Woning met kleine bedrijfsruimte 5 2 7 21%

 Appartement

 Seniorenwoning 1 1

 Kleinschalig woonzorg-complex 1 1

 In-of bijwoning bij familie 1 1

 Geen voorkeur 1 1 2

 Anders, namelijk: 1 1 1 3

Wensen van mensen die in Borkel 

willen blijven 12-18 jaar 19-25 jaar 26-40 jaar 41-60 jaar 61-75 jaar

ouder 

dan 75 Totaal

 Ik heb geen interesse in nieuwbouw 4 3 2 1 1 11

 Nieuwbouwhuis uit een project 1 2 3

Particulier opdrachtgeverschap / zelfbouw 1 2 6 5 14

 Collect Particul Opdrachtgeverschap (CPO) 1 1 2

 Anders, namelijk 1 1 1 3

In wat voor huis willen ze wonen? 
Verhuizers binnen Borkel en Schaft 

Vrijstaande villa met zwembad en 15 ha tuin vrij te bebouwen... 

Let op: Dit zegt niets over de behoeftes van mensen die van buiten het 
dorp in Borkel en Schaft zouden willen komen wonen!! 
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Wensen van mensen die in 

Dommelen, Valkenswaard of Bergeijk 12-18 jaar 19-25 jaar 26-40 jaar 41-60 jaar 61-75 jaar

ouder 

dan 75 Totaal

 Ik heb geen interesse in nieuwbouw 1 7 6 1 15

 Nieuwbouwhuis uit een project 2 2 3 4 11

Particulier opdrachtgeverschap / zelfbouw 2 3 1 5 3 14

 Collect Particul Opdrachtgeverschap (CPO) 1 1 1 3

 Anders, namelijk 1 1

In wat voor huis willen ze wonen? 
Verhuizers naar omliggende dorpen 

Wensen van mensen die naar Dommelen, 

Valkenswaard of Bergeijk willen verhuizen 12-18 jaar 19-25 jaar 26-40 jaar 41-60 jaar 61-75 jaar

ouder 

dan 75 Totaal

 Starterswoning (max 2 slaapkamers) 1 1 2%

 Eengezinswoning (rij, meer dan 2 slaapkamers) 1 2 1 1 5 11%

 Twee- onder een kap 1 3 1 5 11%

 Vrijstaande woning 1 2 2 5 1 11 25%

 Woning met kleine bedrijfsruimte 2 1 3 7%

 Appartement 1 2 3 7%

 Seniorenwoning 2 8 1 11 25%

 Kleinschalig woonzorg-complex 1 1

 In-of bijwoning bij familie

 Geen voorkeur 1 1 2

 Anders, namelijk: 1 1 2
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0% 10% 20% 30% 40%

 Nee, geen probleem

 Ja, aangeboden woningen / kavels zijn te groot /
te duur

 Ja, aangeboden woningen / kavels zijn te klein

 Ja, te weinig woningen met zorgvoorzieningen

 Ja, te weinig woningen met bedrijfsgebouwen /
werk aan huis

 Ja, er is te weinig aanbod om te huren

 Anders, namelijk:

Indien u binnen het dorp wil verhuizen, 
denkt u dan problemen te ondervinden bij 
het vinden van een geschikte woning? 

Anders, namelijk: 
• “Er is geen aanbod van woon/zorg” 
• “Weinig aanbod van gelijkvloerse woningen en appartementen” 



1 

Resultaten Dorpsenquête Borkel en Schaft 2018 

Belangrijke thema's voor het beleid ten 
aanzien van bouwen en wonen in Borkel en 
Schaft? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bouwen van woningen

Marktconforme grondprijzen (incl.…

Toestaan kleine industrie aan huis in het…

Splitsing van woningen en boerderijen

Nieuwbouw woningen in buitengebied toestaan

Nieuwbouw stallen en industrie in het…

Alternatieve woningen zoals Tiny Houses, "nul…

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal / geen mening Onbelangrijk Heel onbelangrijk
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Belangrijke thema's voor het beleid ten 
aanzien van bouwen en wonen in Borkel en 
Schaft 

Veel genoemd: 
• De grondprijs is te hoog gezien het aantal voorzieningen in ons dorp. In balans 

brengen met omliggende dorpen. 
• Zorgen voor betaalbare huur- en koopwoningen, m.n. voor starters. 
• Eigen jeugd moet de kans krijgen om betaalbaar in Borkel en Schaft te blijven 

wonen. 
• Continue woningbouw is cruciaal. 
• Bouwen van woningen in het buitengebied is gewenst, bv. voor kinderen op de 

(landbouw)grond van ouders. 
• Woon/zorg mogelijkheden, evt. met mogelijkheid van houden van dieren. 

 

Kanttekeningen: 
• Behoud van het landelijk karakter bewaken. 
• Ontmoedig nieuwbouw van stallen en industrie. 
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Oude School (parkeerplaats)

Pater Aartslaan (achter…

 timmerfabriek Baken

Op (deel van) sportpark

Brugger-Hoeverdijk-Dorpsstraat

Tussen Sportparkdreef en Dommel

Anders, namelijk:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Waar zou nieuwbouw gerealiseerd moeten 
worden? 

• Kleinere wegen, zoals Schafterdijk, 
Grensweg, Schafterekker, Peedijk 

• Rondom het centrum / Dorpstraat 
(kern vergroten) 

• Nergens 
• In ieder geval niet tussen Sportpark-

dreef en Dommel (zonde van de natuur) 
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Hoeveel huizen zouden er per jaar 
gebouwd moeten worden 

• Inhaalslag is noodzakelijk! De eerste jaren meer en daarna wellicht wat minder. 
• Trek jonge gezinnen aan. Zorg voor meer kinderen in het dorp, voor behoud van 

school en verenigingen 
• Zorg voor aanbod van huurwoningen 
• Betaalbare starterswoningen 
• Behoud de Borkelse jeugd! 

• Bouwen naar behoefte, niet voor leegstand 



 

• Response gegevens 

• Wonen en bouwen 

• Samenleven 

• Groei en onderscheid 

• Werkgelegenheid 

• Voorzieningen 
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Indeling en overzicht 

 

• Veiligheid 

• Buitengebied 

• Met de overheid 

• Over 30 jaar? 

• Tevredenheid 

• Samenwerken 
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Doet u, samen met mensen uit de directe 
omgeving, iets om sfeer en contact te 
verbeteren? 
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 Nee, en ik wil dit ook niet gaan doen

 Nee, ik doe dit nog niet maar dat zou ik wel willen
doen
 Ja, dit doe ik al
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 Nee, ik doe dit nog niet maar dat zou ik wel willen doen

 Ja, dit doe ik al
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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?

Eens Neutraal Oneens

Vindt u dat het verenigingsleven in ons 
dorp 
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Samenwerking heeft geen
meerwaarde;

Er is al voldoende
samenwerking;

Samenwerking kan beter,
namelijk:
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Wat vindt u van de samenwerking tussen 
verenigingen in Borkel en Schaft? 
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Samenwerking tussen verenigingen in 
Borkel en Schaft; 
Suggesties ter verbetering: 

• Gezamenlijk activiteiten/evenementen organiseren (28x), zoals: 
• Samen oplossingen zoeken op financieel en organisatorisch gebied  
• Gebruik maken van elkaars kennis en mogelijkheden 
• Accommodaties en materiaal samen en efficiënt gebruiken 

 
• Datums afstemmen in een gezamenlijke agenda (16x) 
• Bestuursfuncties voor meerdere verenigingen (3x) 
• Samenwerken voor het werven van nieuwe leden (3x) 
• Voor de kinderen met meerdere verenigingen samen iets doen i.p.v. uit 

dezelfde vijver vissen 
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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)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Wat is de invloed van de paardenboulevard 
op ons dorp? 
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Wat is de invloed van de paardenboulevard 
op ons dorp? 

Positief: 
• Verenigingen worden betrokken en geldelijk ondersteund. 
• Events organiseren waarbij de dorpskern wordt betrokken (zoals Pinksterrit). 
• Toerisme. Mogelijkheid tot verhuren van accommodaties aan ruiters of bezoekers. 
• Positieve uitstraling door netjes onderhouden terreinen. 
• Borkelse bedrijven halen inkomsten uit de boulevard (bv. loonwerk en horeca). 
• Borkel en Schaft wordt aantrekkelijk om te wonen voor paardenliefhebbers. 

 

Negatief: 
• Naamsbekendheid alleen voor Valkenswaard. 
• Met geld krijg je alles voor elkaar (bouwen op landbouwgrond). 
• Veel paardentrailers door het dorp i.p.v. over de Maastrichterweg. 
• Mensen die er komen wonen hebben geen betrokkenheid met dorp, school of 

vereniging. 
• Overlast tijdens meerdaagse evenementen; verkeer, parkeren en muziek. 
• Woningen verdwijnen door deeltijdbewoning of zelfs helemaal. 
• Feesten geven is daar geen probleem maar voor Borkelse verenigingen kan weinig of 

niets (levend tafelvoetbal). 
• Het lijkt dat zij zich niet aan regels hoeven te houden voor moderne landbouw. 



 

• Response gegevens 

• Wonen en bouwen 

• Samenleven 

• Groei en onderscheid 

• Werkgelegenheid 

• Voorzieningen 
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Indeling en overzicht 
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• Met de overheid 

• Over 30 jaar? 

• Tevredenheid 

• Samenwerken 
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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
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Is het belangrijk om het voortbestaan van 
Borkel en Schaft te kunnen garanderen dat 
het inwonersaantal van het dorp omhoog 
gaat? 
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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)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

• Het dorp vergrijst; de focus moet liggen op (eigen) jeugd en jonge gezinnen 
• Het dorp vergrijst; er moeten meer woningen komen voor senioren 
• Werknemers van de paardenboulevard en van bedrijven als ASML huisvesten is een kans 
• Immigranten en vluchtelingen moet mogelijk zijn, mits ze willen integreren 
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Wat zijn de redenen bij uitstek voor mensen 
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,…

Anders, namelijk:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Wat zijn de redenen bij uitstek voor mensen 
om in Borkel en Schaft te komen wonen? 
Waarmee kan ons dorp zich onderscheiden? 
     

• Solide, kleinschalig basisonderwijs 
• Een hechte betrokken gemeenschap; je voelt je snel thuis 
• Een leuk gezellig verenigingsleven. 
• Rust, ruimte en natuur. Vrij en landelijk wonen 
• Een veilige omgeving met sociale controle 
• De gezellige kermis 

 

Aandachtspunten: 
• Verenigingsleven wordt steeds minder aantrekkelijk voor kinderen. Er moet worden 

uitgeweken naar bv. Valkenswaard 
• Goede verbinding van openbaar vervoer naar Valkenswaard en Eindhoven is 

belangrijk 
• Huizen voor starters moet aantrekkelijk worden 
• Een goede ontsluiting voor de toekomstige N69 
• Zorg voor de ouderen; voorkom eenzaamheid 



 

• Response gegevens 

• Wonen en bouwen 

• Samenleven 

• Groei en onderscheid 

• Werkgelegenheid 

• Voorzieningen 
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2018 

Indeling en overzicht 

 

• Veiligheid 

• Buitengebied 

• Met de overheid 

• Over 30 jaar? 

• Tevredenheid 

• Samenwerken 

 

 
 

 



1 

Resultaten Dorpsenquête Borkel en Schaft 2018 

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:

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

• Aansluiting op de snelweg zorgt 
voor langere reistijd (4x) 

• Geen OV op zondag en in de 
avonduren  
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In hoeverre bent u het eens met de 
volgende stellingen? 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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 recreatie-
mogelijkheid,  kinderdagverblijf of dagbesteding moet
worden gestimuleerd

Aanleg kleinschalig bedrijventerrein is belangrijk voor de
leefbaarheid van ons dorp

overwegend eens neutraal / geen mening overwegend oneens
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Toevoegingen bij vragen rondom belang 
werkgelegenheid in het dorp 
 

• Kleinschalig houden (3x) 
• Gebruik buitengebied als ‘bedrijven terrein’ 
• Met werk in het dorp ‘leeft’ het dorp meer 
• Werkgelegenheid voor jeugd (bijbaantjes) in het dorp is een pré 



 

• Response gegevens 

• Wonen en bouwen 

• Samenleven 

• Groei en onderscheid 

• Werkgelegenheid 

• Voorzieningen 
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2018 

Indeling en overzicht 

 

• Veiligheid 

• Buitengebied 

• Met de overheid 

• Over 30 jaar? 

• Tevredenheid 

• Samenwerken 
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Welke voorzieningen zijn voor u belangrijk?  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mobiele telefonie

Glasvezel

Pinautomaat

AED's

Winkel dagelijkse boodschappen

Café

Dorpshuis

Dagbesteding senioren

Restaurant

Afhaalpunt pakketjes

Dokterspost / thuiszorg punt

Snackbar

Postbus

Kinderopvang

Bloedprikken

Andere winkels

Kerk

Apotheek

Voortgezet onderwijs

Tandarts

Consultatiebureau

Bibliotheek

Dit zal ik niet missen

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

Dan zou ik niet in Borkel en Schaft komen wonen, als ik de keuze nog zou moeten maken

Reden om te verhuizen naar een plaats waar dit wel beschikbaar is

belan
grijk 

Niet 
belan
grijk 
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Wat zijn de belangrijkste te behouden 
voorzieningen voor de leefbaarheid van het 
dorp 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang

Het verenigingsleven

Zorg voor ouderen en kwetsbaren

Sportpark (incl. gebruik als multifunctioneel…

Het Dorpshuis

Het kerkgebouw en de uitstraling op het kerkplein

Winkels

Werk in het dorp

De parochie-gemeenschap

Wel belangrijk 

allerbelangrijkste zeer belangrijk belangrijk
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Wat zijn de belangrijkste te behouden 
voorzieningen voor de leefbaarheid van het 
dorp 

Ben onderscheidend: 
• ‘gezondste dorp’ 
• ‘investeer in hoog opgeleiden’ 
• ‘trek ondernemers aan die creatiever denken (dan een bruin café)’ 
• ‘word hip’ 
• …… 
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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

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

Verzoek van de bewoners: 
Een lang parkeren parkeerplaats 
duidelijker aangeven voor 
recreanten (20x) 
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Wat voor extra parkeerfaciliteiten zou u 
wensen? 
 

• Toezicht parkeren op het plein. (3x) 
• Grote parkeerplaats van sportpark gebruiken voor Lang Parkeren. (2x) 
• Parkeerplaats Pater Aartslaan vergroten. (2x) 
• Mogelijkheid tot parkeren achter de pastorie bij activiteiten dorpshuis. 
• Extra invalide parkeerplaatsen. 
• Camperplaats. 
• Oplaadpunt voor auto/fiets. 
• Slimme plekjes voor 2/3 auto’s creëren. 



1 

Resultaten Dorpsenquête Borkel en Schaft 2018 

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

0%
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40%

50%

60%

70%

80%

Toekomstverwachting van de 
bewoners: 
Vliegverkeer is toegenomen / neemt 
verder toe; bezorgd over de toekomst 



 

• Response gegevens 

• Wonen en bouwen 

• Samenleven 

• Groei en onderscheid 

• Werkgelegenheid 

• Voorzieningen 
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2018 

Indeling en overzicht 

 

• Veiligheid 

• Buitengebied 

• Met de overheid 

• Over 30 jaar? 

• Tevredenheid 

• Samenwerken 
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Wat vindt u van de verkeersveiligheid in 
ons dorp? 
 
 

Goed Voldoende Matig Slecht
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Ik vind de verkeersveiligheid in het dorp 
(deels) niet goed omdat: 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Teveel landbouwverkeer door het dorp

Onveilige situatie rond de school

Onvoldoende trottoirs

Geen vrijliggende fietspaden naast de Dorpsstraat zijn

Onvoldoende onderhoud aan wegen en fietspaden

Geen vrijliggende fietspaden naast landbouwroutes

Te hoge snelheid buiten bebouwde kom

Te hoge snelheid in bebouwde kom

Teveel sluipverkeer door het dorp

Geen verlichting fietspaden naar Valkenswaard

eens neutraal oneens
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Ik vind de verkeersveiligheid in het dorp 
(deels) niet goed omdat: 
 

• Er wordt te hard gereden. (13x) 
• Veel sluip, vracht en landbouwverkeer. (9x) 
• Handhaving op snelheid en verkeersregels. (6x) 
• Voorrangsborden en vrij liggend fietspad op de Peedijk. (4x) 
• Slechte uitvoering onderhoud wegen. (3x) 
• Kinderen hulp bij oversteken. (2x) 
• Verlichting fietspad Luikerweg.  
• Markeringen van fietspaden duidelijker maken. 
• Kruispunt Kapelweg / dorpsstraat is een gevaarlijk punt. 
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Voelt u zich veilig in Borkel en Schaft? 
 
 

Ja Meestal wel Vaak niet Nee
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40%

50%

60%

70%

80%

“Gemoedelijk dorp, heb vertrouwen 
in elkaar en let samen op” 
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Waarom voelt u zich ooit minder veilig in 
Borkel en Schaft? 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Overlast van hangjongeren, vandalisme en
vernielingen

Te weinig sociale controle

Overlast van drugshandel en afval

Te weinig politie op straat

Geen camera toezicht aanwezig op de
toegangswegen

Er wordt vaak ingebroken in auto's

Er wordt vaak ingebroken in woningen

zeer belangrijke oorzaak belangrijke oorzaak geen belangrijke oorzaak



 

• Response gegevens 

• Wonen en bouwen 

• Samenleven 

• Groei en onderscheid 

• Werkgelegenheid 

• Voorzieningen 
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Indeling en overzicht 

 

• Veiligheid 

• Buitengebied 

• Met de overheid 

• Over 30 jaar? 

• Tevredenheid 

• Samenwerken 
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Wat ziet u als de ideale bestemming van 
het buitengebied? 
 
 
 

Landbouw Veeteelt Kleine
industrie

Wonen Toerisme en
recreatie

Anders,
namelijk:
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Wat ziet u als de ideale bestemming van 
het buitengebied? 
 
 
 

Anders, namelijk: 
 
• Laten zoals het is. (3x) 
• Juiste combinatie en balans van alles genoemd. (5x) 
• Natuur. (7x) 
• Rust, ruimte en (beperkte) recreatie. (5x) 
• Wonen (en zorg), mits men zich bewust is evt. hinder van agrarische 

bedrijven en kleine industrie. (3x) 
• Kleine industrie. (1x) 
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Wat hoort vooral niet thuis in het 
buitengebied? 
 

reacties %

(grote) industrie 90 37%

(grootschalige) woningbouw 37 15%

Mensen die klagen over agrarische actviteiten 17 7%

Paardenhouderij 16 7%

Toerisme en recreatie 15 6%

Megastallen 13 5%

Drugslabs  / criminaliteit 11 4%

Winkels, windmolens, Moskee, Cafe, Bouwmarkt, Crosscircuit 9 4%

Leegstand en verval 8 3%

Lawaai, herrie, vervuiling 7 3%

Kleine Industrie 6 2%

Overigen 6 2%

(sluip) verkeer 4 2%

AZC 3 1%

Motorcrossers 3 1%

245 100%
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Wat is specifiek belangrijk ten aanzien van 
het buitengebied? 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Makkelijker maken van woningsplitsing

Ruimere mogelijkheden bestemmingsplannen
bij bedrijfsbeëindiging

Versoepeling van beleid ten aanzien van
recreatie en toerisme

Grotere agrarische bedrijven mogelijk maken

hoogste prioriteit 2e prioriteit 3e prioriteit
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Wat is specifiek belangrijk ten aanzien van 
het buitengebied? 
 
 
 

• Natuur, vertrekpunt 
dagrecreatie, fietsroutes. 

• Mogelijkheid wonen, dichtbij je 
geboortegrond / woningsplitsing. 

• Geen megastallen. 
• Stimuleren kleine bedrijfjes aan 

huis. 
• Geen (middel)grote industrie! 
• Agrarisch / landelijk karakter 

behouden. 

• Goed beleid Vrijkomende 
Agrarische Bebouwingen (VAB), 
maatwerk! 

• Meerdere bestemmingen op 1 
bouwblok mogelijk maken. 

• Onderhoud bossen. 
• Beperken paarden-bedrijven. 
• Zorg en opvang voor ouderen en 

andere mensen die dit nodig 
hebben. 

Er moet balans zijn tussen functies, zoals wonen, werken en recreëren. 
Woningsplitsing kan, maar niet alle woningen lenen zich ervoor, het gaat 
erom wat men hiermee wil bereiken. Andere functies kunnen, maar wat 
betekent dat voor de omgeving? 



 

• Response gegevens 

• Wonen en bouwen 

• Samenleven 

• Groei en onderscheid 

• Werkgelegenheid 

• Voorzieningen 
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Indeling en overzicht 

 

• Veiligheid 

• Buitengebied 

• Met de overheid 

• Over 30 jaar? 

• Tevredenheid 

• Samenwerken 
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Stellingen samenwerking burgers / 
gemeente en aandacht voor specifieke 
omstandigheden 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

(Overwegend) eens Neutraal (Overwegend) oneens



 

• Response gegevens 

• Wonen en bouwen 

• Samenleven 

• Groei en onderscheid 

• Werkgelegenheid 

• Voorzieningen 

 

 
 

 

1 

Resultaten Dorpsenquête Borkel en Schaft 
2018 

Indeling en overzicht 

 

• Veiligheid 

• Buitengebied 

• Met de overheid 

• Over 30 jaar? 

• Tevredenheid 

• Samenwerken 
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Wat is er absoluut nodig om over 30 jaar 
nog een fijn Borkel en Schaft te hebben? 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Anders, namelijk::

Stimuleren van recreatie en toerisme

Werkgelegenheid in het dorp

Stimuleren van groei van inwonersaantal door
aandacht te vestigen op natuur, milieu en veiligheid

Specifiek beleid gericht op het langer thuis kunnen
wonen

Juiste maatregelen ter voorkoming van leegstand in
het buitengebied

Meer aandacht voor promotie van het dorp, de
school, natuur en de verenigingen

Stimuleren van groei van inwonersaantal door meer
huizen te bouwen

1e prioriteit 2e prioriteit 3e prioriteit
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Wat is er absoluut nodig om over 30 jaar 
nog een fijn Borkel en Schaft te hebben? 
 

• Bungalows ouderen, mantelzorg 
via woningsplitsing. 

• Behoud jongeren, betaalbare 
grond en woningen in alle 
prijsklassen. 

• Voorkom leegstand / 
verloedering, ook binnen 
bebouwde kom! 
 

 

• Behoud school, kinderopvang, 
naschoolse opvang. 

• Beter openbaar vervoer 
• Winkels dagelijkse behoeftes. 
• Extra aandacht voor inbraken in 

het buitengebied. 
 

Maar ook: 
• Laten zoals het is. Een uniek dorp dat door evt groei verdwijnt. 
• Bescherming dorpsgezicht, in principe geen nieuwbouw buitengebied. 
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Wat is er absoluut nodig om over 30 jaar 
nog een fijn Borkel en Schaft te hebben? 
 

• Je kunt wel meer huizen bouwen, maar als daar mensen in komen te wonen 
die niets met B&S 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 Valkenswaard 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. 



 

• Response gegevens 

• Wonen en bouwen 

• Samenleven 

• Groei en onderscheid 

• Werkgelegenheid 

• Voorzieningen 
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Indeling en overzicht 

 

• Veiligheid 

• Buitengebied 

• Met de overheid 

• Over 30 jaar? 

• Tevredenheid 

• Samenwerken 
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Tevredenheid: Hoe beoordeelt u Borkel en 
Schaft op het gebied van: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Voorzieningen

Bereikbaarheid / openbaar vervoer

Werkgelegenheid

Verkeersveiligheid

Veiligheid

Aantrekkelijkheid / sfeer

Onderling contact / binding / gezelligheid

Wonen

helemaal tevreden tevreden neutraal niet tevreden helemaal niet tevreden
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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 
• 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!! 



 

• Response gegevens 

• Wonen en bouwen 

• Samenleven 

• Groei en onderscheid 

• Werkgelegenheid 

• Voorzieningen 
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Indeling en overzicht 

 

• Veiligheid 

• Buitengebied 

• Met de overheid 

• Over 30 jaar? 

• Tevredenheid 

• Samenwerken 
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Wilt u zich inzetten voor een leefbaar 
Borkel en Schaft?  

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

0%

10%
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30%

40%

50%

60%

Zo ja, waar zou u zich dan voor in willen zetten? Als u wilt 

mag u uw naam vermelden. 

• 293 ingevuld, 97 
niet ingevuld 
 

• 140 mensen willen 
zich inzetten voor 
een leefbaar dorp 
 

• 14 mensen geven 
hun naam door, 
waarvoor onze 
dank! 
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Waar zou u zich dan voor in willen zetten? 
Als u wilt mag u uw naam vermelden 

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 

 
8 aanmeldingen met naam (bekend bij DorpsInitiatief), zonder specifieke 
voorkeur 

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. 
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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!) 
• 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.  

• Relatiebeheer bij optuigen "databank" vraag en aanbod vrijwilligers 
• Actief zijn in vereniging en je oor te luisteren leggen bij andere inwoners 
• Zorg en opvang 
• Ik zou het niet erg vinden om mijn bevindingen (??) te delen 
• Ik wil me inzetten voor het dorp zoals het samenbrengen van de 

verenigingen en het contact met de gemeente te verbeteren 
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Waar zou u zich dan voor in willen zetten?  

Algemene aanmeldingen zonder naam  
(maar die zouden we wel graag willen weten bij het DorpsInitiatief!) 
• 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. Ik stel mij voor dat online de - anoniem 
gemaakte - hulpvragen bekeken kunnen worden. (vergelijk webpagina Stg. 
Cordaad in V'waard) 

• Waar nodig en haalbaar wil ik me inzetten voor een leefbaar dorp. Mocht 
er meer bekend zijn hierover lees ik dit graag via de welbekende kanalen.  

• Zelf kijk ik wat nodig is en waar ik mijzelf aan kan committeren afhankelijk 
van frequentie en soort activiteiten.  Ondersteunen geen kar trekker ;-) 

• Ik meld me wel bij één van jullie als ik iets wil/kan betekenen 
• Dat wat nodig is en waar ik een toegevoegde waarde heb. 
• Het stimuleren van KPJ activiteiten die 1-2 keer per jaar plaatsvinden door 

de sluitingstijd te verlengen naar 2 uur ipv 12 uur. Het is een stimulans voor 
de jeugd activiteiten 



 

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 
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