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Samenvatting 

Een representatief beeld 
Het onderzoek Weggaan, blijven of terugkomen bestaat uit een enquête in 
vier delen. De eerste twee delen zijn bedoeld voor alle huishoudens in Molen-
schot en hebben betrekking op de woonsituatie en leefbaarheid in Molen-
schot. Van de 358 verspreide enquêteformulieren kwamen er 296 ingevuld 
retour, dat is een (hoge) respons van 83%.  
Het derde deel is gericht op nog thuiswonende jongeren, het werd door 77 
jongeren ingevuld; dat betekent dat alle thuiswonende jongeren van 18 jaar 
en ouder binnen de huishoudens die deelnamen aan de enquête, dit deel 
invulden. De vragen hebben betrekking op hun toekomstige woonbehoefte. 
Het vierde deel is via de huidige bewoners verspreid onder ex-bewoners van 
Molenschot 61 Ingevulde exemplaren kwamen retour. De vragen hebben 
betrekking op de redenen van vertrek en overwegingen om wel of niet terug 
te keren naar het dorp.  
Gezien de responscijfers mag gesproken worden over een representatief beeld 
waar het gaat om de opvattingen van huishoudens en thuiswonende jonge-
ren; voor de opvattingen van de oud-bewoners kan dit niet aangetoond 
worden. Wel geven de cijfers een beeld van de opvattingen van oud-
bewoners. 
 
Weinig doorstroming 
De meeste huishoudens wonen in Molenschot in koopwoningen, waarvan de 
meeste in vrijstaande woningen of 2 onder 1 kappers. Daarmee wijkt het 
beeld af van het landelijk gemiddelde, maar zeker niet van de gangbare 
situatie in kleinere dorpen. De meeste huishoudens wonen al lang in Molen-
schot; 80% langer dan 10 jaar, slechts 5% korter dan drie jaar. 
 
Verhuisplannen? 
Een beperkt aantal Molenschotters heeft verhuisplannen, nu of op termijn. Als 
ze die plannen wel hebben heeft dat vaak te maken met de kenmerken van 
hun huidige woning; woonomgeving of buurt spelen nauwelijks een rol. 
Potentiële verhuizers kiezen in grote meerderheid voor een nieuwe (vrij-
staande) woning in het eigen dorp. Voor ouderen (meer dan de helft zoekt 
een seniorenwoning) en alleenstaanden (voorkeur voor hoekwoning, rijtjes-
huis, flat of appartement) wijkt het beeld wat betreft de soort van woning af. 
Het vinden van een geschikte woning is echter niet gemakkelijk. Volgens 46% 
van degenen die willen of overwegen te verhuizen, is er een tekort aan 
geschikte koopwoningen, 31% noemt de hoge prijzen van koopwoningen als 
probleem.  
Hoewel slechts 4 huishoudens van de 43 potentiële verhuizers zeggen dat er te 
weinig woningen voor senioren en/of gehandicapten zijn, is dat aantal toch 
opmerkelijk. Immers, slechts 8 van de potentiële verhuizers is op zoek naar 
een seniorenwoning, waarvan in 5 huishoudens de leeftijd boven de 60 jaar 
ligt. Enige uitbreiding van het aanbod aan voor senioren geschikte woningen 
is, zeker in het licht van de aanstaande vergrijzing, dan ook aanbevelens-
waardig. 
 



Het leven is goed in Molenschot, maar het kan nog beter 
Molenschotters oordelen overwegend positief over de leefbaarheid van hun 
dorp. Bijna 90% vindt het prettig wonen in Molenschot. In zijn algemeenheid 
geldt dat hoe langer men er woont, des te vaker men positief oordeelt over de 
veiligheid, onderlinge contacten en gezelligheid in het dorp en hoe vaker men 
zich ook verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in het dorp.  
Over de verkeersituatie denkt men verschillend, volgens een meerderheid (ca. 
80%) is die in zijn algemeenheid veilig; maar er worden heel wat onveilige 
verkeerssituaties en gewenste verbeteringen genoemd. 
Een meerderheid is van mening dat Molenschot als woonplaats niet geschikt is 
voor oudere bewoners. Mogelijk, maar niet direct aantoonbaar hangt dit 
samen met het oordeel over economische activiteiten en aanwezigheid van 
(bepaalde) voorzieningen. 
Over de aanwezigheid van voorzieningen denkt men in zijn algemeenheid 
positief. Een aantal voorzieningen valt echter op door zijn afwezigheid. Een 
grote meerderheid constateert dat er onvoldoende beschikbaarheid is van 
politie, van bankfaciliteiten, van bibliotheekvoorzieningen en huisarts.  
Winkels voor dagelijkse boodschappen vindt maar liefst 94% in onvoldoende 
mate aanwezig. Het ontwikkelen van winkelaanbod is volgens 86% van de 
respondenten dan ook wenselijk. 
Op basis van de uitkomsten van de enquête lijkt het wenselijk de mogelijk-
heden om te komen tot een uitbreiding van een pakket aan voorzieningen, te 
onderzoeken. Financiële haalbaarheid, feitelijk gebruik bij realisatie en even-
tuele combinaties van voorzieningen zijn daarbij punten van aandacht. 
 
Woonwensen van jongeren 
68% van de jongeren die nog thuis wonen, heeft plannen om zelfstandig te 
gaan wonen, terwijl nog eens 22% dat overweegt. In grote meerderheid 
(72%) willen ze binnen het eigen dorp blijven wonen. 
De aanwezigheid van betaalbare koopwoningen is een groot knelpunt; 65% 
van de toekomstig woningzoekenden verwacht problemen op dit punt. Een 
aantal jongeren overweegt mede hierom toch elders te gaan wonen.  
Daarnaast spelen - in mindere mate - persoonlijke redenen (onder andere 
huwelijk , werk, studie) en de afwezigheid van betaalbare huurwoningen en 
voorzieningen een rol bij de overweging zelfstandig te gaan wonen. 
De aanbeveling om meer betaalbare woningen voor starters te realiseren ligt 
daarmee voor de hand. Het gaat daarbij in de eerste plaats om koop-
woningen, maar ook meer betaalbare huurwoningen zijn wenselijk.  
Tegelijkertijd geven veel jongeren te kennen dat ze voorkeur hebben voor een 
vrijstaande woning of een 2 onder 1 kapwoning (samen 65%), eenderde van 
de jongeren geeft de voorkeur aan een bouwkavel waar men zelf kan 
bouwen.  
Zelf bouwen, vrijstaande woningen en 2 onder 1 kappers verhouden zich 
problematisch tot gunstig geprijsde starterswoningen. Een toekomstig plan 
voor woningrealisatie moet rekening houden met de verschillen in behoeften 
bij jongeren; differentiatie in aanbod is wenselijk. 
 

 



Terug naar Molenschot? 
De ‘vertrokkenen’ behoren voor een groot deel tot de jongere leeftijdsklassen. 
Zo’n 60% is jonger dan 45 jaar. De meesten zijn al langer dan 5 jaar weg uit 
Molenschot. De meest voorkomende reden om destijds te vertrekken lag in de 
persoonlijke sfeer, maar ook meldt 30% dat men gen geschikte woning kon 
vinden in Molenschot. 
40% Zegt niet te overwegen terug te keren naar Molenschot, eveneens 40% 
weet het nog niet en 20% (12 huishoudens) wil nu of op termijn wel terug-
keren. Het gebrek aan voorzieningen is de belangrijkste reden om niet terug 
te keren naar Molenschot, daarnaast spelen persoonlijke omstandigheden en 
slechte verbindingen met het OV een rol. 15% Zegt geen geschikte woning te 
kunnen vinden. 
Van de 12 huishoudens die terug willen, voorzien of ondervinden er 6 proble-
men met beschikbaarheid van betaalbare koopwoningen en/of het gebrek aan 
bouwkavels. 
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1 Inleiding 

De Werkgroep Leefbaarheid Molenschot zet zich sinds haar oprichting - nu 
ongeveer 25 jaar geleden - in voor de leefbaarheid van het dorp. Zaken als 
geluidshinder, verkeersveiligheid en behoud van voorzieningen staan regel-
matig op de agenda. Op dit moment houden - naast deze onderwerpen - 
vooral de uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw de Werkgroep bezig. 
De komende 15 jaar kunnen naar verwachting 135 tot 150 woningen worden 
gebouwd in Molenschot. Dit vormde voor de Werkgroep aanleiding onder-
zoek te doen naar de woonbehoeften van inwoners van Molenschot. Met de 
resultaten van dit onderzoek kan het woningbouwbeleid beter worden 
afgestemd op de wensen van de inwoners. Vragen die daarbij beantwoord 
worden, zijn: waar en hoe willen inwoners van Molenschot wonen? Wat zijn 
de woonbehoeften van jongeren? Ondervinden of voorzien inwoners proble-
men bij het vinden van een geschikte woning? Wat zijn de redenen dat 
mensen uit Molenschot zijn vertrokken en hebben zij belangstelling om terug 
te keren? 
 
De Werkgroep Leefbaar Molenschot heeft gebruik gemaakt van een model-
enquête die het PON ontwikkelt in opdracht van de Vereniging Kleine Kernen 
Noord-Brabant. Deze enquête bevat vragen over woningbehoeften en leef-
baarheid binnen Brabantse dorpen en geven inzicht in de behoefte aan 
woningen bij de huidige bewoners en de door hen ervaren kwaliteit van de 
leefomgeving. In de modelenquête zijn enkele specifieke onderdelen en 
vragen opgenomen die aansluiten bij de concrete situatie in Molenschot. De 
modelenquête stelt dorpsraden in staat zelfstandig een onderzoek uit te 
voeren binnen het eigen dorp. Met ‘zelfstandig onderzoek’ wordt bedoeld dat 
dorpsraden zelf in staat zijn, op basis van de modelenquête, eigen vragen toe 
te voegen, te ontwerpen of bestaande vragen te verwijderen, zorg te dragen 
voor verspreiding en inname van de vragenlijsten. Bij voldoende personele en 
technische ondersteuning kunnen dorpsraden de resultaten ook zelf ver-
werken in een zelf te schrijven onderzoeksrapport. 
 
Tijdens de bespreking van opzet en inhoud van de enquête met de Werkgroep 
Leefbaar Molenschot bleek de oorspronkelijke gedachte om de enquêteresul-
taten geheel zelfstandig te verwerken moeilijk te handhaven. Om die reden 
heeft de Werkgroep Leefbaar Molenschot het PON verzocht de enquêteresul-
taten te verwerken en een onderzoeksrapport te schrijven. Dit rapport vormt 
hiervan de formele verantwoording. De leden van Leefbaar Molenschot 
hebben zelf zorggedragen voor het vermenigvuldigen, verspreiden en verza-
melen van de vragenlijsten.  
 

1.1 De vragenlijst 
De vragenlijst bestaat uit vier onderdelen: 
- Deel 1 gaat over de huidige woonsituatie en over eventuele veranderings-

wensen en woonbehoeften. 
- Deel 2 bevat vragen over de woonomgeving, het oordeel over voor-

zieningen in het dorp en de ervaren (verkeers)veiligheid. 
- Deel 3 is bestemd voor niet zelfstandig thuiswonende jongeren vanaf 18 

jaar en brengt de woonwensen van deze groep in beeld. 
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- Deel 4 is bedoeld voor mensen die kortere of langere tijd geleden zijn 
vertrokken uit Molenschot; in dit deel wordt nagegaan wat de redenen 
zijn dat zij Molenschot hebben verlaten en of zij terugkeer naar Molen-
schot overwegen. 

 

1.2 Onderzoeksverantwoording 
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit 358 particuliere huishoudens in 
Molenschot. Mensen die permanent op de camping wonen zijn om inhoude-
lijke redenen buiten het onderzoek gehouden. Leden van de Werkgroep 
Leefbaar Molenschot hebben in week 16 bij al deze 358 huishoudens persoon-
lijk de delen 1 en 2 van de enquête bezorgd. Indien in het huishouden 
thuiswonende kinderen aanwezig zijn van 18 jaar en ouder, is gevraagd of 
deze kinderen/jongeren deel 3 van de vragenlijst wilden invullen. Daarnaast 
hebben de inwoners van Molenschot het verzoek gekregen om oud-inwoners 
van het dorp (indien men deze kende) te benaderen met de vraag of zij deel 4 
van de vragenlijst wilden invullen. 
 
In week 17 zijn de vragenlijsten door de dorpsraad opgehaald. De totale 
respons op de delen 1 en 2 van de enquête bedraagt respectievelijk 296 en 
297 respondenten, hetgeen neerkomt op een respons van 83 procent. Eén 
respondent bleek bij nader inzien niet ‘bruikbaar’ omdat deze geen enkele 
vraag op beide delen van de vragenlijst had ingevuld. Weinig binding met het 
dorp (want woonachtig in het buitengebied) was hier de reden van. De totale 
respons komt daarmee uit op 295 (deel 1) en 296 (deel 2) ingevulde vragen-
lijsten. Deel 3 is ingevuld door 79 jongeren. Twee enquêtes bleken niet bruik-
baar: in één geval betrof het jongeren die reeds zelfstandig wonen, in het 
andere geval was de respondent te jong, namelijk 16 jaar. De totale respons 
op deel 3 komt daarmee op 77 ingevulde vragenlijsten. Daarnaast zijn 61 oud-
inwoners van Molenschot bereid gevonden deel 4 van de vragenlijst in te 
vullen. 
 
De vier afzonderlijke delen van de vragenlijst zijn door het PON voorzien van 
een uniek respondentnummer, waarna zij elektronisch zijn verwerkt. Het 
onderzoek is volledig anoniem, dat wil zeggen dat gegeven antwoorden 
nergens te herleiden zijn tot persoonlijke kenmerken van de respondenten.  
 
Aangezien het om vier verschillende onderdelen gaat, zijn deze separaat 
geanalyseerd. Deel 3 betreft een analyse op persoonsniveau, de delen 1, 2 en 
4 zijn geanalyseerd op huishoudensniveau. De resultaten van de vier delen 
komen in dit rapport in afzonderlijke hoofdstukken aan bod. Voor wat betreft 
de delen 1 en 2 geldt dat het weliswaar verschillende onderwerpen betreft, 
maar dat de vragen wel door dezelfde huishoudens zijn beantwoord. Om na 
te kunnen gaan of de mening van huishoudens op de vragen in deel 2 (woon-
omgeving) samenhangen met die op deel 1 (woonbehoeften) of met persoon-
lijke kenmerken van het huishouden (bijvoorbeeld aantal jaren dat men in 
Molenschot woont) zijn de delen 1 en 2 als één geheel door de dorpsraad aan 
het PON aangeleverd en door het PON voorzien van hetzelfde respondent-
nummer. Voor 30 vragenlijsten was het niet mogelijk een dergelijke koppeling 
te leggen.  

10 PON-rapportage: WEGGAAN, BLIJVEN OF TERUGKOMEN 



 

De in dit rapport beschreven relaties tussen deel 1 en 2 van de vragenlijst 
hebben derhalve betrekking op 90 procent van de onderzoekspopulatie. 
In het rapport zijn alle door de respondenten gegeven antwoorden weer-
gegeven. De absolute aantallen corresponderen niet altijd met de verwachte 
aantallen antwoorden op een bepaalde vraag, rekening houdend met 
antwoorden op een voorafgaande vraag. Dat komt omdat respondenten zich 
niet altijd aan de voorgeschreven routing binnen de vragenlijst houden. 
Mensen vullen bijvoorbeeld een bepaalde vraag in, terwijl ze volgens het 
script in de vragenlijst deze zouden moeten overslaan. De vier delen van de 
vragenlijst zijn echter nergens zodanig van inhoud dat een niet-verwacht 
antwoord ook als een fout antwoord kan worden beschouwd. Om die reden is 
besloten om alle gegeven antwoorden volledig te presenteren en deze 
nergens terug te herleiden tot eerdere vragen. 
 
De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in zowel originele, abso-
lute aantallen als in percentages. Wanneer bij een vraag slechts één antwoord 
kan worden gegeven, tellen de percentages samen op tot 100%. Wanneer 
meerdere antwoorden gegeven kunnen worden op een vraag, dan kan het 
totaalpercentage hoger worden dan 100%. Om een voorbeeld te noemen: een 
meerkeuzevraag bestaat uit zes antwoordcategorieën en op iedere categorie 
is de score 50%. Het totaalpercentage is dan 300%. Het absolute aantal geeft 
aan op hoeveel respondenten de gegeven antwoorden zijn gebaseerd. 
 
Het rapport bevat de belangrijkste resultaten in tabel- of grafische weergave. 
Een volledig overzicht van alle gegeven antwoorden op de vragen in de 
vragenlijst - inclusief alle antwoorden op open vragen - vindt u in de bijlage. 
 
 

PON-rapportage: WEGGAAN, BLIJVEN OF TERUGKOMEN 11 



2 Wonen en woonbehoeften 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van deel 1 van de enquête en heeft 
betrekking op de huidige woonsituatie van de inwoners van Molenschot en 
eventuele verhuiswensen: in wat voor soort woning wonen de inwoners van 
Molenschot op dit moment; hoe lang woont men in Molenschot; zou men op 
kortere of langere termijn willen verhuizen en zo ja, om welke reden; waar 
zou men bij voorkeur gaan wonen en wat zijn eventuele verwachte of 
ondervonden problemen bij het vinden van een geschikte woning in het eigen 
dorp? 
 

2.1 Samenstelling huishoudens 
Het merendeel van de respondenten (88%) maakt deel uit van een meer-
persoonshuishouden (zie bijlage 1). Het aantal éénpersoonshuishoudens 
bedraagt 12%. 
De éénpersoonshuishoudens bestaan voor eenderde uit mensen ouder dan 70 
jaar. 
Het merendeel van de meerpersoonshuishoudens bestaat uit twee personen, 
waarvan de overgrote meerderheid twee volwassenen boven de 25 jaar 
betreft. Samenwonenden/ gehuwden onder de 25 jaar en éénoudergezinnen 
komen nauwelijks voor in Molenschot.  
 
Een kwart van de huishoudens bestaat uit vier personen. Dit betreft in nage-
noeg alle gevallen twee volwassenen met twee kinderen/jongeren onder de 
25 jaar. 9% Van de vragenlijsten is ingevuld door huishoudens die bestaan uit 
5 of 6 personen. Op een enkele uitzondering na zijn dit huishoudens die 
bestaan uit twee volwassenen met kinderen/jongeren onder de 25 jaar. 
 

2.2 Huidige woonsituatie 
Meer dan de helft van de respondenten (56%) geeft aan in een vrijstaande 
woning te wonen (zie bijlage 2, tabel 2.1). Nog eens bijna een kwart (24%) 
woont in een 2 onder 1 kap, 9% in een bedrijfswoning, waaronder een 
boerderij in bedrijf. De overige 11% woont in een rijtjeshuis of hoekwoning, 
een appartement of anderszins, zoals: een boerderij die niet meer in gebruik 
is, een caravan of een bejaardenwoning.  
 
4% Van de respondenten geeft aan in een starterswoning te wonen, 7% 
woont in een seniorenwoning en 2% in een woning die is aangepast voor 
gehandicapten (zie bijlage 2, tabel 2.3). 
 
Het merendeel van de woningen bestaat uit koopwoningen: 84%. Daarnaast 
huurt 3% van een particulier of makelaar en 3% van een woningcorporatie 
(zie bijlage 2, tabel 2.4). 10% van de woningen valt onder geen van deze 
categorieën. Dat betreft waarschijnlijk de 25 bedrijfswoningen en 3 caravans. 
 
Acht op de tien huishoudens (80%) woont langer dan 10 jaar in Molenschot, 
15% woont er tussen de 3 en de 10 jaar en 5% korter dan drie jaar (zie bijlage 
2, tabel 2.5). 
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Bijna de helft van de respondenten (49%) heeft bewust voor zowel de huidige 
woning als het dorp Molenschot gekozen. 30% Koos uitsluitend voor de 
woning en 11% bewust voor het dorp. Voor 11% was noch de woning, noch 
Molenschot als dorp een bewuste keuze (zie bijlage 2, tabel 2.6). 
 

2.3 Veranderingswens en woonbehoefte 
De meeste Molenschotters hebben geen verhuisplannen. Slechts 5% (13 huis-
houdens) wil of gaat binnen een half jaar verhuizen, 3% (9 huishoudens) 
binnen twee jaar en 7% (21 huishoudens) overweegt binnen vijf jaar te 
verhuizen (zie bijlage 3, tabel 3.1). Mensen met verhuisplannen zijn over-
wegend meerpersoonshuishoudens. Slechts 7 éénpersoonshuishoudens zoeken 
een andere woning. 
 
Kenmerken van de huidige woning zijn doorslaggevend voor de wens om te 
verhuizen, de woonomgeving of buurt speelt nauwelijks een rol (zie bijlage 3, 
tabel 3.2). De huidige woning is in eenderde (32%) van de gevallen te groot of 
heeft een te kleine tuin( 26%). 18% van degenen die gaan of willen verhuizen 
vindt het huidige huis juist weer te klein (zie bijlage 3, tabel 3.4). Vaak ook 
spelen persoonlijke redenen een rol, zoals leeftijd, de wens om een nieuw huis 
te bouwen, de behoefte aan meer grond, kleiner wonen in de toekomst of los 
van de eigen zaak (zie bijlage 3, tabellen 3.3, 3.4 en 3.5). 
 
Als mensen verhuisplannen - of wensen hebben, dan heeft een vrijstaande 
woning in het eigen dorp - of eventueel een ander dorp binnen dezelfde 
gemeente - de voorkeur (zie grafiek 1 en grafiek 2). Eénpersoonshuishoudens 
(2 in aantal) zoeken bij voorkeur een hoekwoning, rijtjeshuis, flat of apparte-
ment; van de 9 ouderenhuishoudens (60+) zoeken er 5 een seniorenwoning. 
 
Mensen ondervinden of verwachten echter wel de nodige problemen bij het 
vinden van een geschikte woning in Molenschot (zie grafiek 3). Het grootste 
obstakel vormt het aanbod koopwoningen (te weinig), gevolgd door de prijs 
van de koopwoningen (te hoog). Ook zelf een nieuw huis bouwen blijkt 
moeilijk te realiseren (zie bijlage 3, tabel 3.12). Daar staat tegenover dat 21% 
van degenen die gaan of willen verhuizen geen problemen ondervindt of 
verwacht. 
 
Grafiek 1: Voorkeur voor woning onder inwoners die willen of gaan 

verhuizen, nu of op termijn (N=43) 

9%

7%

14%

19%

44%

2%

2%

2%

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

anders

aangepaste w oning voor gehandicapten

verzorgings- of verpleeghuis

hoekw oning of rijtjeshuis

flat of appartement

2 onder 1 kapw oning

seniorenw oning

een vrijstaande w oning

PON-rapportage: WEGGAAN, BLIJVEN OF TERUGKOMEN 13 



Grafiek 2: Voorkeur voor woonplaats onder inwoners die willen of gaan 
verhuizen, nu of op termijn (N=45) 

 
 
Grafiek 3: Verwachte of ondervonden problemen bij het vinden van een 

geschikte woning in Molenschot (N=39) 
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3 Oordeel over de woonomgeving 

De leefbaarheid van een woonplaats en de mate waarin mensen zich daar 
prettig voelen hangt van meerdere factoren af: bijvoorbeeld van de ervaren 
cohesie tussen de inwoners, de mate waarin mensen zich veilig voelen en de 
aanwezigheid van voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en voor-
zieningen voor kinderen. In 3.1. laten we zien hoe de inwoners van Molen-
schot denken over hun eigen dorp, hoe ze zich er thuis voelen en wat hun 
opvattingen zijn over de veiligheid thuis en op straat. In 3.2. vindt u het oor-
deel over de aanwezigheid van een groot aantal voorzieningen, variërend van 
huisarts tot voorzieningen voor fietsers. Paragraaf 3.3. heeft veiligheid als 
onderwerp, in het bijzonder de opvattingen van Molenschotse huishoudens 
over verkeersveiligheid. 
 

3.1 Algemene opvattingen over Molenschot 
Uit de enquête blijkt dat inwoners van Molenschot zeer tevreden zijn over hun 
woonplaats: ze wonen er prettig, voelen zich er veilig en voelen zich thuis bij 
de andere inwoners van het dorp (zie grafiek 4).  
 
Grafiek 4: Algemene opvattingen over Molenschot (N=296 max.) 

 
 
Over de gezelligheid in het dorp en het contact met medebewoners zijn de 
meningen wat meer verdeeld, net als over de mate waarin mensen zich 
verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid van het dorp. Zo’n 30 procent 
van de ondervraagden staat hierin neutraal of is het niet eens met de stel-
lingen. Nadere analyse wijst uit dat hier een verband bestaat met het aantal 
jaren dat men in Molenschot woont: mensen die langer in Molenschot wonen, 
vinden het dorp gezelliger, hebben meer contact met medebewoners en 
voelen zich verantwoordelijker voor de leefbaarheid in het dorp. 
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Nog wat meer mensen zijn niet uitgesproken positief (maar ook niet negatief) 
over de bevolkingssamenstelling van het dorp en de verkeersveiligheid. 
Desalniettemin is nog altijd 60% van mening dat deze prima in orde zijn. 
 
Wat opvalt uit nadere analyse is dat naarmate mensen langer in Molenschot 
wonen zij meer tevreden zijn met de samenstelling van de bevolking, maar 
dat nieuwkomers in Molenschot vaker de verkeerssituatie als veilig 
beschouwen.  
 
Molenschot is niet geschikt voor mensen die op leeftijd komen, denkt 63% van 
de ondervraagden. 14% Denkt dat dit wel het geval is en 23% weet het niet 
precies. Mensen die korter dan 3 jaar in Molenschot wonen, denken hier iets 
genuanceerder over: 27% vindt het dorp geschikt voor mensen die op leeftijd 
komen. 
 
Grafiek 5: Oordeel over het stimuleren van een aantal economische 

activiteiten in Molenschot (N=278 max.) 

 
 
Als het gaat om het stimuleren van economische activiteiten in Molenschot is 
het oordeel helder: meer winkelaanbod: ja; grootschalige industrie: nee (zie 
grafiek 5). Voor toerisme en attracties in Molenschot lopen de meeste huis-
houdens ook niet echt warm. Kleinschalige industrie en landbouw vindt een-
derde tot de helft van de respondenten wel belangrijke activiteiten om te 
stimuleren. Dat geldt vooral voor mensen die langer dan 10 jaar in Molenschot 
wonen, zo wijst nadere analyse uit. De ‘nieuwkomers’ zijn veel vaker tegen de 
ontwikkeling van - met name - kleinschalige industrie. 
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3.2 Oordeel over de aanwezigheid van voorzieningen 
Een aantal voorzieningen valt op door het feit dat men deze in voldoende 
mate aanwezig vindt in het dorp (zie grafiek 6). Dat zijn: sportvelden, basis-
school en horecagelegenheden (90% of meer ‘score voldoende’).  
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Daarnaast acht 70 tot 80% het aanbod van groenvoorzieningen, crèches/ 
peuterspeelzaal en dergelijke alsook straatverlichting voldoende aanwezig, 
terwijl 60 tot 70% de mening is toegedaan dat een sportzaal en speelgelegen-
heid voor de kinderen voldoende aanwezig zijn. Ook zijn er maar weinig 
respondenten ontevreden over de mogelijkheden die ouderen hebben om te 
ontspannen en uit te gaan. Hangplekken voor jongeren zijn er daarentegen 
volgens wat meer respondenten (29%) niet genoeg. Meer dan de helft (55%) 
heeft hierover overigens geen uitgesproken mening. 
 
Medische voorzieningen zijn wat minder goed aanwezig in Molenschot.  
Eenderde acht het aanbod van medische voorzieningen als fysiotherapie 
voldoende; een kwart van de respondenten vindt dat er voldoende wijkver-
pleging of thuiszorg is (40% heeft daarover geen mening), terwijl meer dan 
de helft van mening is dat er onvoldoende beschikbaarheid is van een huisarts. 
Welzijnsactiviteiten als maaltijdverzorging en vrijwillige dienstverlening 
‘leven’ wat minder: de helft van de ondervraagden heeft geen duidelijke 
mening over de aanwezigheid hiervan in het dorp.  
 
Voorzieningen voor fietsers (fietspaden en stalling) ‘kunnen beter’ (70 procent 
vindt deze voldoende aanwezig of weet het niet precies), voorzieningen voor 
voetgangers (oversteekplaatsen, trottoirs) scoren niet zo goed: de helft van de 
respondenten vindt deze in onvoldoende mate aanwezig.  
 
Een aantal voorzieningen vallen - naast eerdergenoemde - op door hun 
afwezigheid. Dat zijn: voldoende openbaar vervoer (de helft vindt dit onvol-
doende), bibliotheekvoorzieningen (59% onvoldoende), beschikbaarheid van 
politie (69% vindt dit onvoldoende), postagentschap en bankfaciliteiten (85% 
onvoldoende) en winkels voor dagelijkse boodschappen: maar liefst 94% vindt 
dat deze in onvoldoende mate aanwezig zijn in het dorp. De ‘nieuwkomers’ in 
Molenschot denken over de aanwezigheid van bovengenoemde voor-
zieningen overigens beduidend minder negatief, zo blijkt uit nadere analyse. 
De enige uitzondering vormt het openbaar vervoer: daar zijn het juist de 
‘nieuwkomers’ die deze voorziening vaker dan gemiddeld als onvoldoende 
beschouwen. 
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Grafiek 6: Zijn de volgende voorzieningen in voldoende mate aanwezig in 
Molenschot? (N=293 max.) 

 
 
Andere voorzieningen die mensen spontaan noemen als zijnde onvoldoende 
aanwezig, zijn onder andere (zie bijlage 4, tabel 4.3): fitness, pinautomaat, 
videotheek en vuilnisbakken op de hoek van de straat en in het bos. 
Voorzieningen die mensen juist waarderen in Molenschot, zijn onder andere 
rust en ruimte en - door vijf mensen spontaan genoemd - de brandweer 
(waarvan men vindt dat die ook in de toekomst moet blijven). 
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3.3 Veiligheid 
In het algemeen zijn de inwoners van Molenschot te spreken over de 
(verkeers)veiligheid. Meer dan de helft (55%) vindt de veiligheid van de 
wegen voldoende, bijna een kwart (23%) vindt deze zelfs goed (zie bijlage 4, 
tabel 4.5). Wanneer mensen in de vragenlijst echter de kans krijgen om 
verkeersgevaarlijke situaties te noemen of plekken waar men zich onveilig 
voelt, dan wordt daarvan ruimschoots gebruik gemaakt (zie de antwoorden 
op de open vragen in bijlage 4).  
 
Met afstand het meest genoemd als verkeersgevaarlijk is de Schoolstraat: 
vooral het feit dat auto’s op de stoep parkeren is velen een doorn in het oog, 
alsook het slechte wegdek. De Schoolstraat wordt ook vaak genoemd in 
combinatie met de Veenstraat, de Broekstraat en de Kapelstraat: een druk 
punt in het dorp waar deze wegen samenkomen maar waar onvoldoende 
duidelijk is dat het kruising is en het overzicht slecht is, met name ten aanzien 
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van het verkeer komend uit de Schoolstraat. Veel respondenten storen zich 
aan het harde rijden in de Veenstraat en de Broekstraat. Hoge verkeers-
drempels waar echter toch te hard overheen wordt gereden maken de situatie 
volgens veel mensen nog ergerlijker. In de avond voelen mensen zich er 
onveilig doordat de verlichting slecht is. Dit geldt ook voor de Kapelstraat, 
waar bovendien het parkeren op de stoep als gevaarlijk wordt genoemd. Ook 
de Raakeindsekerkweg wordt om dezelfde reden (geen uitzicht, ‘snelle race-
baan’, te weinig verlichting) vaak genoemd. Een aantal respondenten voelt 
zich daar bovendien onveilig door de aanwezigheid van een ‘recreanten-
/homobosje’. 
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4 Woonbehoeften van jongeren 

In de Molenschotse huishoudens die hebben deelgenomen aan deel 1 en 2 van 
het onderzoek zijn 54 jongeren tussen de 18 en 24 jaar aanwezig en 23 
jongeren van 25 jaar en ouder. De totale respons op deel 3 van de vragenlijst 
(bedoeld voor thuiswonende jongeren) is 77. Dat wil zeggen dat alle niet 
zelfstandig thuiswonende jongeren deel 3 van de vragenlijst hebben ingevuld.  
 
De helft van de jongeren is tussen de 18 en 21 jaar oud, 22 jongeren zijn 
tussen de 22 en 25 jaar, 7 tussen de 26 en 29 jaar en 9 zijn ouder dan 30 (zie 
bijlage 5, tabel 5.1). 
 
52 Jongeren (68%) hebben plannen om zelfstandig te gaan wonen, 17 
jongeren (22%) overwegen het, maar weten het nog niet zeker (zie bijlage 5, 
tabel 5.2). Van de 68 jongeren die (misschien) willen verhuizen zijn er 16 die 
binnen 2 jaar willen verhuizen en 33 binnen 2 tot 5 jaar (zie bijlage 5, tabel 
5.3). 
 
48 Jongeren (72%) willen graag in Molenschot blijven wonen, 7 jongeren 
(10%) eventueel in een ander dorp binnen dezelfde gemeente. 5 Jongeren 
(8%) maakt het niet uit en 7 jongeren zouden bij voorkeur in een andere 
gemeente gaan wonen (zie grafiek 7). 
 
Grafiek 7: Voorkeur woonplaats onder jongeren die zelfstandig willen gaan 

wonen (N=67) 

 
 
In grafiek 8 is te zien dat 27 Jongeren (47%) willen verhuizen in verband met 
huwelijk of samenwonen, 14 (24,6%) vanwege werk of studie of omdat in de 
omgeving geen werk te vinden is (6 jongeren).  
 
Ook al zouden jongeren bij voorkeur in Molenschot blijven wonen, er zijn 
voor hen toch redenen om te overwegen ook buiten het dorp op zoek te gaan 
naar een woning. De belangrijkste reden is dat er volgens de jongeren te 
weinig betaalbare koopwoningen in Molenschot zijn: 37 jongeren die zelf-
standig willen gaan wonen (65% van de 57 die verhuizen overwegen) onder-
vindt of verwacht op dit punt problemen.  
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Andere redenen om buiten het eigen dorp op zoek te gaan naar een woning, 
zijn: tekort aan huurwoningen in Molenschot (39%), huurwoningen te duur 
(11%), te weinig voorzieningen (26%) en slechte verbindingen met het open-
baar vervoer (18%). 
 
Grafiek 8: Redenen om zelfstandig buiten het eigen dorp te gaan wonen 

(N=57) 

 
 
Zelf bouwen (bouwkavel) wil ruim eenderde van de jongeren (24 in totaal); 
kopen (17 jongeren) of bij voorkeur kopen maar eventueel huren (16 jonge-
ren) is daarna favoriet (zie bijlage 5, tabel 5.7). 9 Jongeren gaan of willen 
verhuizen naar een huurwoning (waarvan er 7 eventueel zouden willen 
kopen) en staan daarvoor ook ingeschreven (zie bijlage 5, tabellen 5.7 en 
5.10). 1 Jongere staat ingeschreven voor een koopwoning. De overgrote 
meerderheid (59 jongeren) staat echter niet ingeschreven voor een koop-
woning, huurwoning of bouwkavel.  
 
Als jongeren de keuze zouden hebben, dan gaat hun voorkeur uit naar een 
vrijstaande woning (zie grafiek 9), op de tweede plaats gevolgd door een 2 
onder 1 kapwoning.  
 
Grafiek 9: Voorkeur voor soort woning (N=60) 
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5 Oud-inwoners 

61 Huishoudens die vertrokken zijn uit Molenschot hebben deel 4 van de 
enquête ingevuld, die gaat over de reden dat mensen zijn verhuisd en of ze 
eventueel zouden willen terugkeren naar Molenschot.  
De ‘vertrekkers’ bestaan voor een groot deel uit jongeren en volwassenen 
tussen de 18 en 44 jaar (in totaal zo’n 60%). Een groot deel heeft kinderen, 
maar er zijn ook een aantal tweepersoonshuishoudens (18 totaal) en één-
persoonshuishoudens (16 totaal). 
 
De meeste huishoudens (47) zijn al langer dan 5 jaar weg uit Molenschot, 
waarvan 23 zelfs meer dan 10 jaar (zie bijlage 6, tabel 6.2). De belangrijkste 
persoonlijke reden om te vertrekken was een huwelijk, samenwonen of een 
scheiding (zie grafiek 10). Daarnaast zijn er 13 huishoudens (23%) vertrokken 
om dichter bij werk of studie te gaan wonen.  
 
17 Huishoudens (30%) noemen als (aanvullende) reden dat zij destijds geen 
woning konden vinden in Molenschot. Ook het feit dat er te weinig voor-
zieningen in Molenschot zijn, speelde een (aanvullende) rol. 
 
Grafiek 10: Redenen waarom men destijds uit Molenschot is vertrokken 

(N=57) 

 
 
23 Huishoudens (40%) overwegen niet om terug te keren naar Molenschot 
(zie bijlage 6, tabel 6.5), eveneens 23 (40%) weten het nog niet. Deze huis-
houdens hebben geen stappen gezet in verband met een mogelijke terugkeer 
naar Molenschot (zie bijlage 6, tabel 6.6). 
 
De belangrijkste reden dat mensen niet terug willen is: te weinig voor-
zieningen in Molenschot (51%) en slechte verbindingen met het openbaar 
vervoer (26%) (zie grafiek 11). In een kwart van de gevallen spelen persoon-
lijke omstandigheden een rol, met name het feit dat men elders  
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Grafiek 11: Redenen dat men niet overweegt om terug te keren naar Molen-
schot (N=47) 

 
 
inmiddels ingeburgerd is en tevreden is met de huidige woonsituatie (zie 
bijlage 6, tabel 6.8 en antwoorden op open vraag).  
 
12 Huishoudens overwegen wél om terug te keren naar Molenschot, waarvan 
er 6 zelfs zo snel mogelijk willen terugkeren. Deze huishoudens hebben ook al 
een aantal stappen gezet in verband met mogelijke verhuizing, zoals: infor-
matie ingewonnen over de mogelijkheid van het kopen of huren van een 
woning, of inschrijving voor een bouwkavel (zie bijlage 6, tabel 6.5, 6.6. en 
6.7). 
 
Veel huishoudens voorzien problemen bij het vinden van een geschikte 
woning in Molenschot, mocht men al overwegen om terug te keren. Het 
belangrijkste voorziene probleem is een tekort aan koopwoningen (33%) en 
het feit dat deze te duur zijn (28%), en te weinig bouwkavels (31%). (zie 
grafiek 12). 
 
Van de 12 huishoudens die daadwerkelijk zo snel mogelijk of op termijn terug 
zouden willen verhuizen, noemen er 6 als probleem dat er te weinig koop-
woningen en bouwkavels zijn en dat de koopwoningen te duur zijn.  
3 Huishoudens zouden meer aanbod van huurwoningen zien en 2 huis-
houdens verwachten of ondervinden problemen bij het vinden van een 
seniorenwoning. 
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Grafiek 12: Verwachte of ondervonden problemen bij het vinden van een 
geschikte woning in Molenschot (N=51) 
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Bijlage 1: Samenstelling huishoudens 

 1 persoon 
 

2 personen 3 personen 4 personen 5 of 6 
personen 

1 persoon 
 

36 
(12,2%) 

    

2 personen 
2 volwassenen >25 
jaar 

  
109 

(36,9%) 

   

Overig 2 personen  11 
(3,7%) 

   

3 personen 
2 volwassenen met 
kind/jongere tot 24 
jaar 

 1   
19 

(6,4%) 

  

2 volwassenen met 
jongere >25 jaar 

  13 
(4,4%) 

  

1 volwassene, 2 
kinderen/jongeren 
tot 24 jaar 

  5 
(1,6%) 

  

4 personen 
2 volwassenen met 
kinderen/jongeren 
tot 24 jaar 

 2    
70 

(23,7%) 

 

Overig 4 personen    5 
(1,6%) 

 

5 of 6 personen 
2 volwassenen met 
kinderen/jongeren 
tot 24 jaar 

 3     
 

27 
(9,1%) 

Totaal 36 
(12,2%) 

120 
(40,6%) 

37 
(12,5%) 

75 
(25,4%) 

27 
(9,1%) 
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Bijlage 2: Huidige woonsituatie 

Tabel 2.1: In wat voor soort woning woont u op dit moment? 
 

  Aantal Percentage 

vrijstaande woning 163 56,4% 

2 onder 1 kap 69 23,9% 

rijtjeshuis of hoekwoning 6 2,1% 

appartement 7 2,4% 

bedrijfswoning 25 8,7% 

caravan 3 1,0% 

anders 16 5,5% 

Totaal 289 100,0% 

 
 
Tabel 2.2: Andere woning, namelijk: 
 

 Aantal Percentage 

voormalige boerderij in bedrijf 8 2,7% 

bedrijfswoning op camping 1 0,3% 

bejaardenwoning 1 0,3% 

gedeelte van een vrijstaande woning 1 0,3% 

gehuurd 1 0,3% 

huurwoning 3 1,0% 

inwonend bij anderen 1 0,3% 

vrijstaande woning met bedrijf 1 0,3% 

Totaal 17 5,7% 
 
 
 
Tabel 2.3: Is de huidige woning (eigenlijk) bedoeld voor jongeren, dat wil 

zeggen starters op de woningmarkt of ouderen (seniorenwoning) 
of aangepast voor gehandicapten? 

  
  Aantal Percentage 

ja, voor starters 10 3,5% 

ja, seniorenwoning 21 7,4% 

ja, woning voor gehandicapten 5 1,8% 

nee 225 79,5% 

weet niet 22 7,8% 

Totaal 283 100,0% 
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Tabel 2.4 : Is uw huidige woning een koop- of huurwoning? 
  
 ^~åí~ä= Percentage 

huurwoning van particulier/makelaar 9 3,1% 

huurwoning van woningcorporatie 10 3,4% 

koopwoning 243 83,5% 

niet van toepassing 29 10,0% 

Totaal 291 100,0% 
 
 
Tabel 2.5: Hoe lang woont u al in dit dorp? 
 

 Aantal Percentage 

< 3 jaar 14 4,8% 

3-10 jaar 44 15,0% 

>10 jaar 235 80,2% 

Totaal 293 100,0% 
 
 
Tabel 2.6: Heeft u bewust gekozen voor deze woning en/of wonen in dit 

dorp? 
 

 Aantal Percentage 

ja, voor woning 88 30,1% 

ja, voor dit dorp 32 11,0% 

ja, voor woning én dit dorp 143 49,0% 

nee 29 9,9% 

Totaal 292 100,0% 
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Bijlage 3: Veranderingswens en woonbehoeften 

Tabel 3.1: Wilt of gaat u in de nabije toekomst verhuizen? 
 

 ^~åí~ä= Percentage 

nee 246 85,1% 

ja, binnen half jaar 13 4,5% 

ja, binnen twee jaar 9 3,1% 

ja, binnen vijf jaar 21 7,3% 

Totaal 289 100,0% 
 
 
Tabel 3.2: Wat is de reden van uw verhuisplannen? 
 

 Aantal Percentage 

persoonlijke redenen 4 9,3% 

kenmerken huidige woning 18 41,9% 

woonomgeving/woonbuurt 4 9,3% 

zorgbehoefte (partner) 3 7,0% 

andere redenen 18 41,9% 

Totaal 43 109,3% 

 
 

Tabel 3.3: Andere reden verhuisplannen, namelijk: 
 

 ^~åí~ä= Percentage 

alles gelijkvloers in verband met handicap 1 2,3% 

ander huis in Molenschot gekocht 1 2,3% 

beëindiging/afloop tijdelijke huurovereenkomst 1 2,3% 

dichter in dorp, vrijer met tuin en veiliger! 1 2,3% 

geen levensvoorziening winkels en dergelijke 1 2,3% 

gelijkvloers in verband met 60+ 1 2,3% 

graag nieuwbouw in Molenschot 1 2,3% 

grotere woning in hetzelfde dorp 1 2,3% 

huidige woning is een bedrijfswoning ben zelf niet 
meer werkzaam bij Linberg Caravan Centrum 

1 2,3% 

leeftijd 1 2,3% 

meer grond en privacy 1 2,3% 

meer vrijheid 1 2,3% 

misschien nog eens iets nieuws bouwen 1 2,3% 

te zijner tijd kleiner wonen 1 2,3% 

verkoop door eigenaar 1 2,3% 

verlaten bedrijfswoning 1 2,3% 

wegens leeftijd 1 2,3% 

wordt gesloopt 1 2,3% 

Totaal 18 41,9% 
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Tabel 3.4: Indien de kenmerken van de woning een reden voor verhuis-
plannen vormen, om welke redenen gaat het dan? 

  

  Aantal Percentage 

woning is te groot 12 31,6% 

woning is te klein 7 18,4% 

woning is te duur 1 2,6% 

niet voor ouderen/gehandicapten 5 13,2% 

wil een koopwoning 1 2,6% 

wil een huurwoning 1 2,6% 

te grote tuin 6 15,8% 

te kleine tuin 11 28,9% 

andere redenen 10 26,3% 

Totaal 38 142,1% 

 
 
Tabel 3.5: Andere redenen verhuisplannen, namelijk: 
 

 ^~åí~ä= Percentage 

dichter in dorp, vrijer met tuin en veiliger! 1 2,6% 

en was voor ons te duur om te kopen door 

de woningbouw gekocht 
1 2,6% 

geen mogelijkheden voor kantoor aan huis 

en geen mogelijkheden om meer grond bij 

te kopen 

1 2,6% 

hoort bij het bedrijf 1 2,6% 

leuk om nog eens te bouwen 1 2,6% 

probeer een situatie te creëren om mijn 

kinderen in Molenschot te laten wonen 
1 2,6% 

te kleine keuken 1 2,6% 

van bedrijfswoning naar koopwoning 1 2,6% 

weg bij de zaak - woning in Dorpskern 

Molenschot 
1 2,6% 

wij willen los van de zaak gaan wonen 1 2,6% 

Totaal 10 26,3% 
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Tabel 3.6: Indien de woonomgeving of woonbuurt een reden voor de verhuis-
plannen vormen, om welke kenmerken gaat het dan? 

 

 Aantal Percentage 

te weinig winkels 9 75,0% 

overlast buurtbewoners 3 25,0% 

vervuiling buurt 0 0,0% 

weinig speelgelegenheid kinderen 0 0,0% 

weinig groen 0 0,0% 

weinig voorzieningen 1 8,3% 

weinig medische voorzieningen 3 25,0% 

weinig uitgaansmogelijkheden 0 0,0% 

onvoldoende openbaar vervoer 4 33,3% 

andere redenen 4 33,3% 

Totaal 12 200,0% 

 
 
Tabel 3.7: Andere kenmerken woonomgeving of woonbuurt als reden voor 

verhuizing 
 

 ^~åí~ä= Percentage 

Molenschotters vormen hechte gemeen-

schap (veel familie); men neemt niet gauw 

iemand in hun midden; men praat wel 

over de niet-Molenschotters maar niet 

gauw met hen 

1 8,8% 

wegens leeftijd woont in buitengebied 1 8,8% 

wij hebben altijd in kleine dorpen 

gewoond tot 1000 inwoners; als we te 

zijner tijd kleiner willen gezien de leeftijd, 

dan voorkeur voor kleinere gemeenschap 

dan Molenschot nu en straks 

1 8,8% 

Totaal 3 26,3% 

 
 

30 PON-rapportage: WEGGAAN, BLIJVEN OF TERUGKOMEN 



 

Tabel 3.8: Indien uw huishouden verhuisplannen heeft, naar welk soort 
woning wilt of gaat u dan (bij voorkeur) verhuizen? 

 

 Aantal Percentage 

een vrijstaande woning 19 44,2% 

2 onder 1 kapwoning 6 14,0% 

hoekwoning of rijtjeshuis 1 2,3% 

flat of appartement 3 7,0% 

seniorenwoning 8 18,6% 

aangepaste woning voor gehandicapten 1 2,3% 

verzorgings- of verpleeghuis 1 2,3% 

anders 4 9,3% 

Totaal 43 100,0% 
 
 
Tabel 3.9: Voorkeur andere woning, namelijk: 
 

 Aantal Percentage 

eigen grond in het dorp waar wij zelf een 

nieuw huis willen bouwen 
1 2,3% 

kleinere woning alles gelijkvloers met 

kleine tuin 
1 2,3% 

nieuwbouw vrijstaand. 1 2,3% 

vrijstaande woning op groter perceel 

grond. 
1 2,3% 

woonboerderij met kantoor. 1 2,3% 

Totaal 5 11,6% 
 
 
Tabel 3.10: Indien u verhuisplannen heeft, waar wilt of gaat u dan (bij voor-

keur) wonen? 
 

 Aantal Percentage 

in dit dorp 31 68,9% 

in deze gemeente 9 20,0% 

in een andere gemeente 2 4,4% 

geen of andere voorkeur 3 6,7% 

Totaal 45 100,0% 
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Tabel 3.11: Indien u verhuisplannen heeft en bij voorkeur wilt blijven wonen 
in dit dorp, ondervindt of voorziet u dan problemen bij het vinden 
van een geschikte woning? 

 

 Aantal Percentage 

nee 8 20,5% 

ja, te hoge huurprijzen 1 2,6% 

ja, te hoge koopprijzen 12 30,8% 

ja, te weinig geschikte koopwoningen 18 46,2% 

ja, te weinig geschikte huurwoningen 7 17,9% 

ja te weinig woningen senioren/ 

gehandicapten 
4 10,3% 

andere problemen 6 15,4% 

Totaal 39 143,6% 

 
 
Tabel 3.12: Andere verwachte of ondervonden problemen bij het vinden van 

een geschikte woning in het dorp 
 

 ^~åí~ä= Percentage 

geen mogelijkheid voor nieuwbouw 1 2,6% 

hangt er vanaf of er geschikte bouwgrond 

komt 
1 2,6% 

ik ben van mening dat er goedkopere 

koopwoningen moeten komen en goed-

kopere huurwoningen 

1 2,6% 

wij hebben zelf grond in het dorp c.q. 

dorpskern maar mogen daar vooralsnog 

niet bouwen 

1 2,6% 

wil zelf bouwen naar eigen inzicht 1 2,6% 

Totaal 5 12,8% 
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Bijlage 4: Oordeel over de woonomgeving 

Tabel 4.1: Aantal respondenten dat het eens of oneens is met de volgende 
uitspraken 

 
 Eens Neutraal/ 

geen 
mening 

Oneens Totaal 

het is prettig om in dit dorp te 

wonen 

259 

(89,0%) 

28 

(9,6%) 

4 

(1,4%) 

291 

(100%) 

ik heb veel contact met andere 

dorpsbewoners 

199 

(69,1%) 

60 

(20,8%) 

29 

(10,1%) 

288 

(100%) 

ik voel me medeverantwoordelijk 

voor de leefbaarheid in dit dorp 

196 

(68,3%) 

80 

(27,9%) 

11 

(3,8%) 

287 

(100%) 

ik woon in een gezellige buurt 

met veel saamhorigheid 

202 

(69,9%) 

70 

(24,2%) 

17 

(5,9%) 

289 

(100%) 

ik voel mij thuis bij de mensen in 

dit dorp 

230 

(79,0%) 

51 

(17,5%) 

10 

(3,4%) 

291 

(100%) 

ik ben tevreden met de 

bevolkingssamenstelling van dit 

dorp 

176 

(61,3%) 

77 

(26,8%) 

34 

(11,8%) 

287 

(100%) 

ik vind de verkeerssituatie in dit 

dorp veilig 

167 

(58,2%) 

65 

(22,6%) 

55 

(19,2%) 

287 

(100%) 

dit dorp is erg geschikt voor 

mensen die op leeftijd komen 

41 

(14.3%) 

66 

(23,1%) 

179 

(62,6%) 

286 

(100%) 

ik voel mij veilig in huis 263 

(90,1%) 

25 

(8,6%) 

4 

(1,4%) 

292 

(100%) 

ik voel me veilig buitenshuis in dit 

dorp 

249 

(85,6%) 

36 

(12,4%) 

6 

(2,1%) 

291 

(100%) 
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Tabel 4.2: Zijn de volgende voorzieningen naar uw mening in voldoende mate 
aanwezig in het dorp? 

 
 Ja Nee Geen 

mening 
Totaal 

winkels voor dagelijkse boodschappen 7 
(2,4%) 

276 
(94,2%) 

10 
(3,4%) 

293 
(100%) 

postagentschap, bankfaciliteiten 25 
(8,7%) 

245 
(84,8%) 

19 
(6,6%) 

289 
(100%) 

bibliotheekvoorziening 53 
(18,6%) 

169 
(59,3%) 

63 
(22,1%) 

285 
(100%) 

politiemeldpunt en beschikbaarheid politie 34 
(11,9%) 

196 
(68,8%) 

55 
(19,3%) 

282 
(100%) 

straatverlichting 228 
(78,9%) 

42 
(14,5%) 

19 
(6,6%) 

289 
(100%) 

beschikbaarheid en bereikbaarheid 
openbaar vervoer 

79 
(27,8%) 

141 
(49,6%) 

64 
(22,5%) 

284 
(100%) 

voorzieningen voor fietsers  
(fietspaden en -stalling) 

155 
(53,4%) 

85 
(29,3%) 

50 
(17,2%) 

290 
(100%) 

voorzieningen voor voetgangers (bijvoor-
beeld oversteekplaatsen, goede trottoirs) 

94 
(33,0%) 

143 
(50,2%) 

48 
(16,8%) 

285 
(100%) 

speelgelegenheid voor jonge kinderen 192 
(66,9%) 

36 
(12,5%) 

59 
(20,6%) 

287 
(100%) 

groenvoorzieningen (parken en plant-
soenen) 

197 
(70,4%) 

49 
(17,5%) 

34 
(12,1%) 

280 
(100%) 

basisschool 266 
(92,7%) 

7 
(2,4%) 

14 
(4,9%) 

287 
(100%) 

crèche, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal 
en dergelijke 

209 
(73,6%) 

22 
(7,7%) 

53 
(18,7%) 

284 
(100%) 

beschikbaarheid van huisarts 75 
(26,2%) 

154 
(53,8%) 

57 
(19,9%) 

286 
(100%) 

wijkverpleging/thuiszorg 70 
(24,8%) 

96 
(34,0%) 

116 
(41,1%) 

282 
(100%) 

overige medische voorzieningen (bijvoor-
beeld fysiotherapie) 

95 
(34,1%) 

94 
(33,7%) 

90 
(32,2%) 

279 
(100%) 

maaltijdverzorging 114 
(41,0%) 

22 
(7,9%) 

142 
(51,1%) 

278 
(100%) 

vrijwillige dienstverlening: bijvoorbeeld 
boodschappendienst, klussendienst 

13 
(4,7%) 

119 
(42,8%) 

146 
(52,5%) 

278 
(100%) 

ontspannings- en uitgaansmogelijkheden 
specifiek voor ouderen 

150 
(53,2%) 

29 
(10,3%) 

103 
(36,5%) 

282 
(100%) 

hangplekken voor jongeren 45 
(16,2%) 

80 
(28,9%) 

152 
(54,9%) 

277 
(100%) 

uitgangsmogelijkheden voor jongeren 56 
(20,1%) 

111 
(39,9%) 

111 
(39,9%) 

278 
(100%) 

horecagelegenheden 252 
(88,7%) 

14 
(4,9%) 

18 
(6,3%) 

284 
(100%) 

sportvelden 269 
(93,7%) 

7 
(2,4%) 

11 
(3,8%) 

287 
(100%) 

sportzaal 177 
(63,0%) 

57 
(20,3%) 

47 
(16,7%) 

281 
(100%) 
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Tabel 4.3: Andere genoemde voorzieningen die voldoende (ja) of onvol-
doende (nee) aanwezig zijn: 

 

 Ja Nee Totaal 

Bibliotheek met meer wetenschappelijke literatuur  1 1 

Brandweer in de toekomst behouden 6  6 

Fitness  1 1 

Hondenuitlaatplaats  1 1 

Jeux-de-boules baan 1  1 

Kabelantenne voor iedereen  1 1 

Midgetgolfbaan  1 1 

Pinautomaat zou handig zijn  1 1 

Pinautomaat 1  1 

Politie meer toezicht houden  1 1 

Rust 1  1 

Sportlessen, bijvoorbeeld aerobics  1 1 

Tankstation 1  1 

Videotheek  1 1 

Voorzieningen voor vrije tijd voor jongeren van 11 tot 15 jaar  1 1 

Vuilnisbakken op straathoek/in bos  1 1 

Winkels  1 1 

Betere openbaar vervoer  1  

Ruimte 1  1 

Sportlessen voor kinderen, bijvoorbeeld jazzballet of streetdance  1 1 

Kleinschaligheid 1  1 

Totaal 12 14 26 

 
Tabel 4.4: Dienen de volgende economische activiteiten te worden gestimu-

leerd in het dorp? 
 

 Ja Nee Geen 

mening 

Totaal 

ontwikkelen van toerisme/attracties 45 

(16,5%) 

160 

(58,8%) 

67 

(24,6%) 

272 

(100%) 

ontwikkelen van landbouw 127 

(46,9%) 

61 

(22,5%) 

83 

(30,6%) 

271 

(100%) 

ontwikkelen van winkelaanbod 238 

(85,6%) 

21 

(7,6%) 

19 

(6,8%) 

278 

(100%) 

ontwikkelen van kleinschalige industrie 88 

(32,4%) 

125 

(46,0%) 

59 

(21,7%) 

272 

(100%) 

ontwikkelen van grootschalige industrie 3 

(1,1%) 

224 

(82,4%) 

45 

(16,5%) 

272 

(100%) 
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Tabel 4.5: De veiligheid van de wegen binnen het dorp is 
 

  Aantal Percentage 

goed 66 22,9% 

voldoende 159 55,2% 

geen mening 5 1,7% 

onvoldoende 41 14,2% 

slecht 17 5,9% 

Totaal 288 100% 

 
 
Indien u van mening bent dat er verkeersgevaarlijke situaties zijn in uw dorp, 
noem de straat/ straten waar die zich voordoen 
 
Overal slecht wegdek.                                                                                                                                   
Kruispunt van Schoolstraat, Broekstraat, Veenstraat en Kapelstraat.                                                       
Smalle boeren-uitvalsweggetjes met zachte berm bijvoorbeeld Leijweg 
verlengde Schoolstraat richting Gilze.                                                                                                          
Alle straten waar palen en verkeersdrempels zijn geplaatst.                                                                     
Oversteekplaats Schoolstraat basisschool.                                                                                                   
Zeer slecht wegdek in Schoolstraat/Broekstraat (gladheid).                                                                       
Te hard rijden.                                                                                                                                                
Rijksweg gevaarlijk voor voetgangers + fietsers.                                                                                         
De kruising Lijndonk-Raakeindse kerkweg in de nazomer op tijd de bermen en 
sloten uitmaaien belemmerd veel uitzicht.                                                                                                  
Verkeersdrempel in de Kapelstraat onverwacht hoog.                                                                               
Veenstraat hard rijden geen voetpad te weinig straatverlichting.                                                            
Schoolstraat-met name bij de school Broekstraat-fietspad Kapelstraat fietspad, 
alle jeugd fietst hierlangs naar school.                                                                                                         
Veenstraat, hier geld 30 km zone die totaal niet gehandhaafd wordt.                                                    
Veenstraat.                                                                                                                                                     
Veenstraat/Kapelstraat rond de kapel.                                                                                                         
Kapelstraat te smal en gevaarlijk voor fietsers door asfaltering die afkalft 
langs de bermen.                                                                                                                                           
Veenstraat.                                                                                                                                                     
Hoek Schoolstraat/Broekstraat bij oversteken van Broekstraat naar Veenstraat 
geen zicht op verkeer komende uit de Schoolstraat.                                                                                  
Veenstraat hier is alleen een bord van 30km komen te hangen dit is een 
lachertje en er mag bovendien niet gecontroleerd worden volgens de 
wijkagent dit moet de gemeente regelen dat dit wel mag. Dorpels leggen of 
echte weg versmallingen.               
Veenstraat door bomen slecht zicht ondanks 30 km wordt er te hard gereden.                                      
Begin Veenstraat vanaf Rijksweg tot aan bord bebouwde kom rijdt men erg 
hard.                                                                                                                                                                
Kruispunt bij kerk en kerkhof schoolstraat Broekstraat Veenstraat Kapelstraat 
slecht overzicht en druk punt midden in het dorp.                                                                                     
Veenstraat wordt veel te hard gereden.                                                                                                      
Veenstraat beter onderhouden.                                                                                                                   
Broekstraat en Kapelstraat door verkeerde, onvoldoende aangekondigde en 
te hoge verkeersdrempels.                                                                                                                            
Schoolstraat hardrijders en slecht wegdek voetpad omdat er auto's staan.                                             
Schoolstraat slechte bestrating + geparkeerde wagens op voetpad.                                                         
Alleen bestrating Schoolstraat slecht.                                                                                                          
Op Lijndonk een fietspad svp.                                                                                                                       
Schoolstraat te veel en te hoge drempels.                                                                                                   
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Allemaal vooral Schoolstraat met de auto's op de straat.                                                                          
Ondanks de kleine heuvels is het deel Broekstraat (bij Oisterwijk) nog steeds 
gevaarlijk omdat je met 80 over de heuvels kunt.                                                                                      
Aardstraat slecht wegdek.                                                                                                                             
Kruising Schoolstraat-Raakeindsekerkweg.                                                                                                 
Kapelstraat te hoge drempel, dorpskern slecht overzicht + smalle wegen.                                              
Geen uitzicht kruising Raakeindsekerkweg de Bavelseweg oprijden onvol-
doende uitzicht vanwege coniferen op de hoek. 
Bavelseweg-Raakeindsekerkweg slecht zicht met het oprijden Bavelseweg.                                           
Veenstraat.                                                                                                                                                     
Die klote drempels zoek daar maar iets anders voor.                                                                                 
Raakeindsekerkweg en Bavelseweg daar is geen uitzicht!                                                                         
Uitzicht vanaf Raakeindsekerkweg naar Bavelseweg: richting Gilze is totaal 
geen zicht.                                                                                                                                                      
Straat Raakeindsekerkweg, ze rijden hier als gekken er wordt totaal niets 
ondernomen, de weg is te smal, er waren kinderen en die fietsen regelmatig 
naar school over deze te smalle racebaan.                                                             
Raakeindsekerkweg geen fietspad, Veenstraat geen voetpad.                                                                 
Straatverlichting buitengebied (Raakeindsekerkweg) wegdek slecht, School-
straat, Korte en Lange Hoogstraat hoek Raakeindsekerkweg slecht uitzicht 
(coniferen).                                                                                                
Kruispunt Raakeindsekerkweg-Bavelseweg richting Gilze.                                                                        
Rimpelaar.                                                                                                                                                      
Bavelseweg, snelheid.                                                                                                                                    
Schoolstraat parkeren tegen de tuin bij de kerk. Hier zou een parkeerverbod 
een optie zijn.                                                                                                                                                
Kruispunt Pastoor van Goethemstraat-Schoolstraat automobilisten hebben pas 
zeer laat een verkeersoverzicht.                                                                                                                   
‘Doorgangers’ rijden stevig door onder andere in de Schoolstraat en Heide-
weg/ Broekstraat maar ook lokalen kunnen er soms wat van.                                                                   
Kruising Schoolstraat/Lijndonk.                                                                                                                    
Schoolstraat, stoep staat vol auto's, kruispunt Schoolstraat-Broekstraat 
(onoverzichtelijk) Veenstraat; vervelende straat om met fiets te rijden.                                                   
Kruising bij de kerk is gevaarlijk voor kinderen.                                                                                         
Kom van het dorp, Schoolstraat te veel auto's op trottoir einde Broekstraat 
(veel fietsers).                                                                                                                                                 
De bebouwde kom helemaal met trottoir en meer oversteekplaatsen.                                                    
Broekstraat wordt veel te hard gereden moet vanaf meteen dat je vanaf de 
Heideweg Broekstraat ingaat 30 km worden. Voorheen was dit 50 km nu 60 
km geworden.                                                                                               
Kruising Broekstraat, Schoolstraat, Kapelstraat Veenstraat, duidelijker aan-
geven dat het een kruising is.                                                                                                                       
In de kern te zwakke verlichting. Broekstraat richting Gilze zelfs geen 
verlichting.                                                                                                                                                      
Kruispunt Broekstraat/Veenstraat/Kapelstraat/Schoolstraat onvoldoende over-
zichtelijk.                                                                                                                                                        
Heideweg is een racebaan.                                                                                                                           
Veenstraat (bij drukte Linberg door geparkeerde auto's aan de kant).                                                    
Schoolstraat ter hoogte van de school als de school uit is.                                                                         
Alle straten, alle auto's staan op het trottoir, kinderen moeten iedere keer de 
straat op.                                                                                                                                                        
Kruising Broekstraat, Schoolstraat, Kapelstraat en Kapelstraat, Veenstraat er 
wordt veel te hard gereden.                                                                                                                         
Kapelstraat geen trottoirs, parkeerhavens zodat je met je rollator over de 
hellende zijweg moet nabij een drukke kruising.                                                                                       
Raakeind geen fietspad.                                                                                                                                
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Kruising Schoolstraat Lijndonk, kruising Broekstraat-Korebloem en kruisingen 
rond de Kapel.                                                                                                                                                
Schoolstraat (bij de St. Anna-school).                                                                                                           
Kapelstraat tussen Aardstraat en bebouwde kom -> wordt véél te hard 
gereden.                                                                                                                                                         
Kruising Schoolstraat-Broekstraat, Kapelstraat.                                                                                          
Snelheid auto's/motoren, landbouwmachines in Kapelstraat.                                                                   
Kapelstraat: de beide drempels remmen onvoldoende er wordt te veel te hard 
gereden. Ironie: ons dorp is 30 km zone gemaakt, op zich prima maar wie 
dwingt dit af? Ik vermoed dat 95% er zich niet aan houdt. Dit moet beter, het 
wordt zo een aanfluiting.   
Aardstraat slecht, kruising Aardstraat en Lijndonk.                                                                                    
Nergens voldoende brede trottoirs.                                                                                                             
Leijweg/Kapelstraat.                                                                                                                                      
Zeer onoverzichtelijke kruising: Lijndonk/Aardstraat.                                                                                
Schoolstraat.                                                                                                                                                   
Kruising Lijndonk-Schoolstraat voor fietsers, onvoldoende zicht in verband met 
slechte berm en sloot onderhoud.                                                                                                                
Broekstraat ter hoogte van 98 verkeersdrempel!!, snelheid ver boven toege-
staan van 60 km per uur.                                                                                                                               
Broekstraat tot aan Lijndonk veel te veel sluipverkeer dat veel te snel rijdt!                                           
Kruising Heideweg-Broekstraat.                                                                                                                   
Kruising St. Annastraat/Wethouder Boemaarsstraat.                                                                                  
Lijndonk veel te weinig verlichting.                                                                                                             
Voor fietsers buiten het dorp (rondom).                                                                                                      
Op de kruising Lijndonk/Gagelstraat zou een bord moeten komen, gevaarlijke 
kruising, omdat men hier vaak niet ziet dat er een zijstraat is. En dus niet meer 
kunnen stoppen.                                                                               
Kruising Schoolstraat-Raakeindsekerkweg Lijndonk.                                                                                  
Hoek Lijndonk, Raakeindsekerkweg-Schoolstraat. Hier wordt zo hard over het 
kruispunt geracet dat het hele huis trilt omdat de weg erg slecht is. Het is 
wachten op een ongeluk.                                                                            
Buitengebied.                                                                                                                                                 
Veenstraat fietspad naast de weg slecht.                                                                                                     
Niet voldoende verlichting buiten.                                                                                                               
Kruising Broekstraat/Schoolstraat/Pleintje.                                                                                                  
De wegen zijn veilig genoeg, maar de max. snelheid wordt grof genegeerd, 
door passanten maar ook dorpsbewoners.                                                                                                  
Pastoor van Goedh.straat-Schoolstraat, -> uitzicht.                                                                                    
Schoolstraat gedeeltelijk geen stoep + oversteekplaats voor de school.                                                   
Auto's bij halen en brengen school Schoolstraat.                                                                                       
Geen trottoirs voor de voetgangers slecht wegdek (verkeersdrempels 
vervangen door straatversmalling).                                                                                                              
Schoolstraat veel auto's parkeren op voetpad.                                                                                           
Auto aan de basisschool dubbel parkeren op de weg.                                                                               
Schoolstraat.                                                                                                                                                   
Bij de basisschool overgang Broekstraat Kapelstraat mensen denken dat dit 
een weg is.                                                                                                                                                      
Voor wie goed oplet zijn er geen levensgevaarlijke situaties.                                                                   
Bij de school Schoolstraat.                                                                                                                             
Rond de kapel.                                                                                                                                               
Kruispunt Drie linden/Schoolstraat.  
Doorgaand sluipverkeer Korenbloem St Annastraat tussen Broekstraat-Veen-
straat.                                                                                                                                                              
Voorste stuk Broekstraat waar veel te hard gereden wordt nooit controle.                                            
Schoolstraat Broekstraat Kapelstraat.                                                                                                          
Schoolstraat (onoverzichtelijk met geparkeerde auto's op de weg).                                                         
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Schoolstraat bij de basisschool.                                                                                                                     
Kruispunt pastoor van Goethemstraat/Schoolstraat.                                                                                  
Veenstraat, Schoolstraat bij school.                                                                                                              
Voor de veiligheid is het mi beter dat de Broekstraat/Schoolstraat/Kapelstraat 
en de Veenstraat weer voorrangswegen worden.                                                                                      
Kruising Broekstraat-Schoolstraat.                                                                                                               
Voorrangssituaties creëren bij uitrijden uit woonwijken.                                                                           
Kruispunt Broekstraat/Schoolstraat.                                                                                                             
Boterbloem/Wethouder Boemanstraat veel spelende kinderen wordt veel te 
hard gereden moet bord komen met spelende kinderen er is veel sluipverkeer.                                     
Broekstraat ter hoogte van bos.                                                                                                                   
In de Wethouder Boemanstraat komt veel sluipverkeer langs en er spelen veel 
kleine kinderen hier zouden borden geplaatst moeten worden of woonerf 
worden.                                                                                                       
Kruising Schoolstraat Broekstraat Kapelstraat vanuit Broekstraat kun je niets 
zien wat er in de Schoolstraat aankomt. Ik vind het daar voor de schoolgaande 
kinderen gevaarlijk omdat zij hier vaak moeten oversteken.                                     
Kern te bekrompen en niet overzichtelijk. Oude kerkhof weg mooi plein van 
maken.                                                                                                                                                            
Veenstraat-Wethouder Boemaarsstraat valt voor verkeer bijna niet op uit de 
richting van de kerk.                                                                                                                                      
Verkeersdrempels slecht waarom zo veel.                                                                                                   
De snelheid waarmee de vrachtwagens door dorp denderen en dit ook in 
30km zones levensgevaarlijk.                                                                                                                        
Broekstraat, Kapelstraat, Veenstraat.                                                                                                           
Overal waar men zich niet aan de snelheid houdt.                                                                                     
Veenstraat (geen stoep).                                                                                                                               
Veenstraat-Broekstraat Schoolstraat Kapelstraat.                                                                                       
Bij de basisschool voor bij het brengen/halen van de kinderen.                                                                
Hoek vd Broekstraat-Boterbloem kruising Wethouder Boemanstraat/Veen-
straat moeilijke situatie Schoolstraat door slecht wegdek.                                                                        
Kruising Broekstraat/Schoolstraat/Veenstraat.                                                                                            
Veenstraat (geen trottoir aanwezig).                                                                                                           
Schoolstraat geparkeerde auto's op de weg.         
Hoek Schoolstraat-Lijndonk.                                                                                                                         
Weinig trottoirs binnen de bebouwde kom kleine kinderen lopen en fietsen 
daar gewoon op de weg bijvoorbeeld delen van de Schoolstraat.                                                            
Aanbrengers van deze palen en bulten vergeten dat er ook mensen met 
medische problemen gebruik maken van deze wegen.                                                                              
Overzichtelijke situatie bij wegkruising Broekstraat Heideweg.                                                                
Bij de basisschool levensgevaarlijk bij ophalen kinderen.                                                                           
's Avonds slecht verlicht, slecht overzicht door aanplanting van bomen en 
hoge snelheden van auto's.                                                                                                                          
Veenstraat-slecht wegdek.                                                                                                                            
Veel doorgaand vrachtverkeer, snelheid van weggebruikers veel hoger dan 50 
km en slecht wegdek (19e eeuws)                                                                                                                
Aardstraat slecht wegdek.                                                                                                                             
Bij drie linden/kapel onoverzichtelijk voor kinderen en passeren van vracht-
wagens eventueel vrachtwagens weren uit kern.                                                                                       
Veel buitenwegen net te smal om veilig te fietsen of 2 auto's goed langs 
kunnen diepe graven naast de wegen bijvoorbeeld Broekstraat.                                                             
Uit wijk Korenbloem Broekstraat in en Wethouder Boemaarsstraat Veenstraat 
in slecht overzicht rechtseweg valt amper op heeft wel voorrang!                                                           
Buitenwegen rond dorp veel te hard.                                                                                                          
Meerdere straten beter onderhouden.                                                                                                        
Bij de school als die verlaten word vele moeders maar niemand let op doe daar 
a.u.b. iets aan.                                                                                                                                                
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Kapelstraat drempel te hoog. Lijndonk verlichting nihil.                                                                           
Lijkdonk onverlicht.                                                                                                                                       
Lijndonk.                                                                                                                                                         
Buitengebied: groot deel van het jaar hopen bermafval in berm.                                                            
Lijndonk-Schoolstraat oversteken levensgevaarlijk.                                                                                    
Schoolstraat wegbrengen en ophalen van schoolkinderen bij school.                                                      
Vrachtwagens en landbouw verkeer kunnen elkaar nauwelijks passeren.                                               
Kapelstraat geen voetpad/fietspad.                                                                                                             
Grote gaten langs fietspad Bavelseweg, veel paardenpoep op fietspad 
Bavelseweg.                                                                                                                                                    
Rimpelaar-Raakeindesekerkweg.                                                                                                                  
Positief vind ik de verandering v/d Heidestraat m.n. het verlagen van de 
snelheid. In het buitengebied in de zomermaanden een verlaging van de 
snelheid instellen in verband met de vele fietsers.                                                                   
Kapelstraat (te hard rijden).                                                                                                                          
In heel Molenschot slechte parkeergelegenheid waardoor er veel auto's op de 
stoep of straat staan.                                                                                                                                     
Anders maar meer controleren met de lasergun of andere mogelijkheden. En 
bij de basisschool in de Schoolstraat, hier wordt nergens naar gekeken bij de 
kinderen naar school brengen.                                                                       
T-kruising Pastoor van Goethemstraat/Schoolstraat onvoldoende overzichtelijk.                                    
Mogelijk parkeerverbod rond de kerk.                                                                                                        
Kruising Schoolstraat-Lijndonk.                                                                                                                    
Heideweg: ‘onverlaten’ rijden veelal niet meer over de drempels (met maxi-
maal. 60 km) doch erlangs! Irritant en gevaarlijk.                                                                                       
Broekstraat richting Gilze is heel slecht.                                                                                                      
Plaatsen spiegel!?                                                                                                                                          
Geen grote lesauto's door ons mooie dorp!                                                                                                
Lijndonk -> geen strepen op zijkant weg.                                                                                                   
Broekstraat.                                                                                                                                                    
Raakeindsekerkweg/Bavelseweg oversteekplaats voor de school.                                                             
Korenbloem, St. Annastraat en Wethouder Boemstraat veel jonge kinderen en 
er wordt hard gereden.                                                                                                                                 
Korenbloem (sluiproute naar Veenstraat).                                                                                                  
Waarschuwingsborden voor spelende kinderen.                                                                                        
Pastoor van Boethemstraat/Schoolstraat.                                                                                                    
Schoolstraat vooral voor de school gaande kinderen kunnen niet veilig 
oversteken.                                                                                                                                                     
Zandpad naar sportveld zou verlicht moeten worden.                                                                               
In het algemeen heb ik het idee dat maar weinig mensen zich aan de 30 km 
zone houden.                                                                                                                                                 
Schoolstraat.                                                                                                                                                   
Kruising Broekstraat/Veenstraat/Schoolstraat/Kapelstraat. 
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Indien u zich op bepaalde plekken in het dorp niet veilig voelt, noem dan de 
straat/ straten waar u z ch niet veilig voelt en waarom u zich daar niet veilig
voelt 

i  

 
Naam straat/straten Reden onveiligheid 
Kapelstraat.                                
Schoolstraat.                               
Veenstraat.    
                                                    
Veenstraat.                                 
Veenstraat.  
                                                    
Rijksweg.                                     
Aardstraat.                                  
Lijndonk 
Lijndonk.                                     
Raakeindsekerkweg.                  
Straten buitengebied.                
Raakeindsekerkweg bij 
viaduct.                                       
Raakeindsekerkweg.                  
Rimpelaar. 
Camping 
Molenschotsebaan.                    
Broekstraat.                                
Kapelstraat.                                
Kapelstraat.                                
Kapelstraat/Aardstraat.              
Kapelstraat.                                
Kapelstraat 
Lijndonk.                                     
Broekstraat.                                
Broekstraat richting Gilze.         
Lijndonk/Gagelstraat  
Raakeindsekerkweg. 
Lijndonk.                                     
Molenschotsedijk.                      
Veenstraat.                                 
Kapelstraat-Aardstraat.             
Broekstraat, Schoolstraat, 
Kapelstraat, Veenstraat.            
Heideweg.                
Broekstraat.                                
Veenstraat.                                 
Alle straten rond het Kapel.      
Broodbaan.                                 
Schoolstraat.                               
Meerdere straten  
Aardstraat 
Broekstraat 
Leiweg 
Veenstraat 
Schoolstraat 
 
Schoolstraat  
 
Viaduct Raakeindsekerkweg.   
Schoolstraat    
Aardstraat     
Raakeindsekerkweg 
St. Annastraat (zandpad).          
Melkpadje.                                  
Schoolstraat.                               

Onverlicht + geen fietspad.                                                             
Slecht wegdek.                                                                                 
Slecht wegdek, hoge snelheid weggebruikers geen trottoirs.     
Slechte verlichting.  
Straat is achtergebleven en niet goed ingericht zodat de 
bedoeling van 30 km straat totaal mislukt.  
Erg hard gereden.                                                                            
Slecht wegdek bijna niet om over te wandelen.                           
Geen verlichting.                                                                              
Geen straatverlichting.                                                              
Te weinig verlichting!                                                                      
Angst voor criminaliteit.                                                                  
Homo bosje.                                                                                     
                                                                                                     
Homo bos.                                                                                        
Erg donker 's avonds.                                                                       
       
Veel auto-inbraken.                                                                         
Te hard rijden.                                                                                  
Vluchtheuvel.                                                                                   
Te weinig verlichting 's avonds.                                                      
Geen verlichting.                                                                              
Geen of onvoldoende straatverlichting.                                        
Geen verlichting in de avond.                                                         
Geen verlichting.                                                                              
Snelheid veel te hoog.                                                                     
Weg slecht en te smal vooral voor fietsers.                                    
 
Ontbreken van een kruisingsbord.                                                 
Er wordt te hard gereden!                                                              
Te weinig verlichting.                                                                      
's Avonds geen verlichting aanwezig (bos).                                   
Donker vanwege bomen.            
Weinig verlichting en slechte weg.                                                 
Als voetganger ben je overgeleverd aan (te) hard rijdende 
automobilisten die je echt vd weg rijden.   
Camping.   
Donker geen fietspad auto’s rijden hard.                                      
Verlichting.                                                                                       
Geen uitzicht dus gevaarlijk.                                                           
 
Het niet voorrang verlenen aan de kinderen op de 
oversteekplaats.                                    
Niet beschrijfbaar op dit papier  
Weinig verlichting/ slecht wegdek 
 
Onverlicht + geen fietspad.                                                             
Slecht wegdek.                                                                                 
Slecht wegdek verkeerschaos bij school, parkeerproblemen, 
kinderen tussen auto's onoverzichtelijk.   
Als voetganger kun je beter op straat lopen dan op het 
voetgangerspad (veiliger  
‘Recreanten’ bosje.      
 
Veel drukte door de ouders na schooltijd geen overzicht.   
Te weinig verlichting ’s avonds 
Te weinig verlichting    
Verlichting  
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Bijlage 5: Woonbehoeften van jongeren 

Tabel 5.1: Wat is uw leeftijd? 
 

 Aantal Percentage 

18-21 jaar 39 50,6% 

22-25 jaar 22 28,6% 

26-29 jaar 7 9,1% 

30+ 9 11,7% 

Totaal 77 100,0% 

 
 
Tabel 5.2: Heeft u plannen om zelfstandig te gaan wonen? 
 
  Aantal Percentage 

nee 8 10,4% 

ja 52 67,5% 

weet nog niet 17 22,1% 

Totaal 77 100,0% 
 
 
Tabel 5.3: Op welke termijn zou u willen verhuizen? 
 

 Aantal Percentage 

binnen een jaar 10 14,7% 

binnen 1-2 jaar 6 8,8% 

binnen 2-5 jaar 33 48,5% 

niet binnen 5 jaar 5 7,4% 

weet niet 14 20,6% 

Totaal 68 100,0% 
 
 
Tabel 5.4: Waar zou u bij voorkeur gaan wonen? 
 

 ^~åí~ä= Percentage 

eigen dorp 48 71,6% 

ander dorp binnen dezelfde gemeente 7 10,4% 

andere gemeente 7 10,4% 

geen voorkeur 5 7,5% 

Totaal 67 100,0% 
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Tabel 5.5: Welke redenen heeft u om zelfstandig te gaan wonen, eventueel 
buiten het dorp? 

 

 Aantal Percentage 

huwelijk of samenwonen 27 47,4% 

dichter bij werk of studie 14 24,6% 

te weinig huurwoningen 22 38,6% 

te weinig betaalbare koopwoningen 37 64,9% 

huurwoningen te duur 6 10,5% 

woonomgeving bevalt niet 2 3,5% 

te weinig voorzieningen 15 26,3% 

geen geschikt werk 6 10,5% 

slechte verbindingen OV 10 17,5% 

andere redenen 3 5,3% 

Totaal 57 249,1% 
 
 
Tabel 5.6: Andere redenen om zelfstandig te gaan wonen (buiten het dorp) 
 

 Aantal Percentage 

Eigen bedrijf in het dorp 1 2,7% 

Ik ben niet zo verbonden met Molenschot 1 2,7% 

Ouders uit huis 1 2,7% 

Totaal 3 8,1% 

 
 
Tabel 5.7: Gaat uw voorkeur uit naar een huurwoning, een koopwoning of 

een bouwkavel om zelf te bouwen? 
 

 Aantal Percentage 

koopwoning 17 25,4% 

huurwoning 2 3,0% 

koop eventueel huur 16 23,9% 

huur eventueel koop 7 10,4% 

bouwkavel 24 35,8% 

geen voorkeur, weet niet 11 16,4% 

Totaal 67 114,9% 
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Tabel 5.8: Naar welk soort woning wilt of gaat u bij voorkeur verhuizen? 
 

 ^~åí~ä= Percentage 

vrijstaande woning 23 38,3% 

2 onder 1 kapwoning 16 26,7% 

hoekwoning/rijtjeshuis 6 10,0% 

flat/appartement 1 1,7% 

bedrijfswoning 2 3,3% 

anders 12 20,0% 

Totaal 60 100,0% 
 
 
Tabel 5.9: Andere woning, namelijk: 
 
 

 ^~åí~ä= Percentage 

Betaalbare woning 1 8,3% 

Vrijstaand óf 2 onder 1 kap 3 25,0% 

hoekwoning/rijtjeshuis óf flat/appartement 1 8,3% 

Indien bewoonbaar voor 2 personen 1 8,3% 

Vrijstaande woning met semi-agrarisch bedrijf 1 8,3% 

Geen voorkeur/weet (nog) niet 5 41,7% 

Totaal 12 20,0% 

 
 
Tabel 5.10: Staat u momenteel geregistreerd als woningzoekende? 
 

 Aantal Percentage 

nee 59 85,5% 

ja, ingeschreven voor huurwoning 9 13,0% 

ja, ingeschreven voor koopwoning 1 1,4% 

Totaal 69 100,0% 
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Bijlage 6: Oud-inwoners 

Tabel 6.1: Samenstelling huishoudens 
 

 1 persoon 

 

2 personen 3-6 personen 

1 persoon 

 

16 (26,2%)   

2 personen 

2 volwassenen >18 jaar 

1 volwassene, 1 kind <18 jaar 

 

 

 

16 (26,2%) 

2 (3,2%) 

 

3-6 personen 

2 volwassenen met kinderen/jongeren < 18 jaar 

2 volwassenen met kinderen/jongeren < 24 jaar 

2 volwassenen met kinderen/jongeren > 25 jaar 

Overig 

 4   

22 (36,1%) 

3 (4,9%) 

1 (1,6%) 

1 (1,6%) 

Totaal 16 (26,2%) 18 (29,5%) 27 (44,3%) 
 
 
Tabel 6.2: Hoe lang is het geleden dat u uit Molenschot bent verhuisd? 
 

 Aantal Percentage 

< 1 jaar 4 6,7% 

1-5 jaar 9 15,0% 

5-10 jaar 24 40,0% 

> 10 jaar 23 38,3% 

Totaal 60 100,0% 

 
 
Tabel 6.3: Wat waren de redenen om destijds Molenschot te verlaten? 
 

 Aantal Percentage 

huwelijk, samenwonen, scheiden 34 59,6% 

begin of einde opleiding 2 3,5% 

dichter bij werk of studie 13 22,8% 

woonomgeving/buurt beviel niet 2 3,5% 

te weinig voorzieningen 12 21,1% 

geen werk in omgeving 2 3,5% 

kon geen woning vinden in Molenschot 17 29,8% 

slechte verbindingen OV 3 5,3% 

andere redenen 7 12,3% 

Totaal 57 161,40% 
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Tabel 6.4: Andere redenen om destijds Molenschot te verlaten 
 

 Aantal Percentage 

benieuwd naar stadsleven 1 1,8% 

grote sociale controle 1 1,8% 

huizen die te koop stonden waren te duur 1 1,8% 

kosten van huis 1 1,8% 

uit huis, zelfstandig 1 1,8% 

zelfstandig wonen met begeleiding 1 1,8% 

Totaal 6 10,5% 

 
 
Tabel 6.5: Overweegt u weer in Molenschot te gaan wonen? 
 

 Aantal Percentage 

ja, zo spoedig mogelijk 6 10,3& 

ja, op termijn 6 10,3% 

misschien/weet nog niet 23 39,7% 

nee 23 39,7% 

Totaal 58 100% 

 
 
Tabel 6.6: Heeft u het afgelopen jaar actieve stappen gezet in verband met 

een mogelijke terugkeer naar Molenschot? 
 

 Aantal Percentage 

nee 45 78,9% 

informatie ingewonnen koopwoning 7 12,3% 

informatie ingewonnen huurwoning 2 3,5% 

ingeschreven voor bouwkavel 3 5,3% 

andere actie 3 5,3% 

Totaal 57 105,3% 

 
 
Tabel 6.7: Andere actie in verband met mogelijke verhuizing naar Molenschot 
 

 Aantal Percentage 

bouwvergunning verbouwing 1 1,8% 

info bouwgrond 1 1,8% 

ouders weg te pesten 1 1,8% 

Totaal 3 5,3% 
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Tabel 6.8: Wat zijn de redenen dat u niet overweegt om u weer in Molenschot 
te vestigen? 

 

 Aantal Percentage 

niet van toepassing, wil wel terug 7 14,9% 

persoonlijke omstandigheden 11 23,4% 

woonomgeving spreekt niet aan 5 10,6% 

kan geen woning vinden 7 14,9% 

te weinig voorzieningen 24 51,1% 

slechte verbindingen met OV 12 25,5% 

andere reden 12 25,5% 

Totaal 47 166,0% 

 
 
Andere genoemde redenen om niet te overwegen terug te keren naar 
Molenschot 
 
Ikzelf overweeg niet om terug te komen maar misschien 1 van mijn kinderen 
als de voorzieningen verbeterd zijn er geschikte betaalbare huizen zijn.                                                
Heb in Bavel een appartement gevonden waar begeleiding van Amarant 
aanwezig is.                                                                                                                                                    
Grote sociale controle.                                                                                                                                   
Geen interesse in Molenschot.                                                                                                                      
Geen betaalbare huur of koopwoningen beschikbaar voor starter(s).                                                      
Elders ingeburgerd.                                                                                                                                       
Ben weer alleen.                                                                                                                                            
Tevreden met huidige woonomgeving.                                                                                                       
Misschien voor de oude dag.                                                                                                                        
Gewoon terug!!                                                                                                                                             
Geen bouwgrond.                                                                                                                                          
Geen huurwoningen voor gezinnen.                                                                                                           
 
 
Tabel 6.9: Als u terug zou willen keren, ondervindt of voorziet u problemen 

bij het vinden van een geschikte woning in Molenschot? 
 

 Aantal Percentage 

niet van toepassing, wil niet terug 20 39,2% 

nee, geen problemen 4 7,8% 

ja, huurwoningen te duur 2 3,9% 

ja, koopwoningen te duur 14 27,5% 

ja, te weinig koopwoningen 17 33,3% 

ja, te weinig huurwoningen 9 17,6% 

ja, te weinig bouwkavels 16 31,4% 

ja, te weinig senioren/gehandicaptenwoningen 2 3,9% 

ja, andere problemen 3 5,9% 

Totaal 51 170,6% 
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Andere genoemde ondervonden/verwachte problemen bij eventuele terug-
keer naar Molenschot 
 
Ben voorlopig gebonden aan anti-verkoopbedrag bij toegewezen bouwkavel 
in andere gemeente.                                                                                                                                     
Inschrijving voor bouwkavel is onmogelijk.                                                                                                 
De kinderen vinden geen geschikte betaalbare (huur)woning) en willen wel 
graag in Molenschot wonen; ze zijn er opgegroeid.                                                                                  
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