
Geachte inwoners van Obbicht,

Wij vragen u als inwoner van het mooie dorp Obbicht mee te helpen bouwen aan de toekomst van het dorp en 
deze enquête, die vanzelfsprekend anoniem is, in te vullen; het kost u hooguit 5/10 minuten van uw tijd. U treft 
eerst enige achtergrondinformatie aan. 

Voor het antwoord dat voor u van toepassing is kunt u een kruisje zetten. Op de meeste vragen kunt u één ant-
woord geven. Er zijn enkele vragen waarbij u meerdere antwoorden kunt geven; als dat zo is staat dit vermeld 
bij de vraag.

WAAROM DEZE ENQUÊTE?
In Obbicht zijn de afgelopen jaren veel voorzieningen verdwenen... dat behoeft verder geen uitleg! Grootscha-
lige activiteiten zoals de viering van Carnaval en Sinterklaas vinden momenteel plaats in de Harmoniezaal. 
Senioren  kunnen enkele dagdelen per week  (maximaal 2) terecht in het Wijksteunpunt in Obbicht, maar ook 
in de Harmoniezaal. Van een aantal gebouwen in het dorp is momenteel niet duidelijk welke bestemming deze 
op de langere termijn zullen krijgen. 
Zoals u in onze Nieuwsbrief van december jl. heeft kunnen lezen is de gemeente momenteel bezig met het ont-
wikkelen van een lange termijn visie m.b.t. duurzame accommodaties. In dit proces zijn wij, samen met anderen, 
betrokken en kunnen wij inbreng geven in verschillende bijeenkomsten.
Bij een kleinschalig praktijkonderzoek in juni jl. heeft ruim 80% van de bevraagde inwoners van Obbicht aan-
gegeven dat zij behoefte hebben aan een ontmoetingsplek in de kern van het dorp. In dit onderzoek geven 
inwoners aan dat zij dan denken aan de sportvoorzieningen/gebouwen, de basisschool en het kerkgebouw. 
Opvallend vaak wordt door de inwoners het kerkgebouw en het aanverwante zaaltje genoemd als goede optie 
vanwege de bebouwing en uiteenlopende gebruiksmogelijkheden.

10.  Bent u, of een van uw gezinsleden, bereid vrijwilligerswerk te verrichten in de ontmoetingsplek?
 Ja
 Nee
 Zo ja: hoe kunnen wij eventueel contactmet u opnemen? 
 Dit kan via……………………………………………….…………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………...
 
11.  Bent u, of een van uw gezinsleden lid van een vereniging die haar activiteiten uitvoert in Obbicht?
 Ja
 Nee
 
 Zo ja beschikt (beheert) uw vereniging over een eigen lokaal? 
 Ja
 Nee 

12. Als u kijkt naar de bestaande bebouwing in Obbicht welk gebouw zou volgens u dan in aanmerking komen als 
ontmoetingsplek en/of hiertoe geschikt gemaakt kunnen worden én waarom vindt u dat?  (NB: wij verzoeken u hier 
de meest mogelijk brede alternatieven voor u zelf af te wegen. In dit stadium is het niet van belang wat wel en niet 
haalbaar lijkt: waar een wil is, is immers een weg!).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………......

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête en uw betrokkenheid bij de gemeenschap Obbicht!

HOE GAAT HET VERDER? 
Uiteraard zullen wij de resultaten van deze enquête publiceren via de bekende kanalen namelijk: onze website: 
http://dorpsplatformobbicht.nl en het publicatiebord aan de markt, dit zal uiterlijk in de voorzomer gebeuren. 
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met dorpsplatformobbicht@gmail.com of u spreekt een van de 
bestuursleden persoonlijk aan (Marlène Dehing, Paula Demandt, Ed Goessens, Sylvia Hamers, Cyrille Larosch, Nan 
Logister, Marlies Mostert).

INLEVEREN:
Als u deze enquête op papier inlevert kunt u dat tot en met 28 februari in:
- De Brievenbus van het Dorpsplatform bij het Wijksteunpunt ‘Bicht’. 
- Albert Heijn; de brievenbus die daartoe geplaatst is. 
- De Huisartsenpraktijk Obbicht; de brievenbus die daartoe geplaatst is.

Voor de digitale versie gebruikt u deze link: 
http://www.dorpsplatform-obbicht.nl/ontmoetingsplekobbicht.php.

ENQUÊTE
Stichting Dorpsplatform Obbicht

februari 2016

Meer informatie van uw dorpsplatform? 
- www.dorpsplatform-obbicht.nl
- het informatiebord aan de markt 
- Facebook.com/dorpsplatformobbicht

Contact? 
dorpsplatformobbicht@gmail.com 
of spreek iemand van het bestuur persoonlijk aan.

Opmaak & vormgeving:



WAT IS HET DOEL VAN DIT ONDERZOEK?
Het doel van dit onderzoek is, aansluitend aan het eerder afgenomen onderzoek, duidelijkheid te verkrijgen of 
er  behoefte  is aan een ontmoetingsplek in de kern van ons dorp. Tevens willen wij graag weten  waar volgens 
u een ontmoetingsplek aan moet voldoen?
Komend jaar wordt hierover besluiten genomen door het College van B&W en de Gemeenteraad. Dit besluit zal 
voor meerdere (vele jaren ) gelden. Vandaar dat wij vinden dat actie nu nodig is en hiervoor hebben wij  uw 
inbreng nodig!! Dit betekent dus niet automatisch dat de wensen van de inwoners ook echt vervuld zullen worden, 
dat is aan het college van B&W en de Gemeenteraad, máár het helpt natuurlijk wel als inwoners hierover hun 
stem laten horen! 

WAT IS EEN ONTMOETINGSPLEK?
Uit een klein ‘onderzoekje’ dat wij hiertoe verricht hebben komen wij uit op de volgende definitie: 
Een ‘Ontmoetingsplek’ is een openbare plek waar samen gekomen kan worden, waar plaats is tot ontmoeting 
met de ander in een dusdanige sfeer dat het bijdraagt aan een vertrouwd thuis - en veiligheidsgevoel voor alle 
leeftijden en doelgroepen. Niet alleen de ontmoetingen, ook de aantrekkelijke openbare ruimte zelf waar mensen 
zich in herkennen, draagt bij aan het thuisgevoel en veiligheidsgevoel en versterkt de dynamiek in een leefomge-
ving. Hierbij gaat het tevens om een niet-reguliere kosteloos toegankelijke publieke openbare voorziening waar 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten, bijeenkomsten kunnen houden en waar men activiteiten kan organiseren. 
(Spirato, januari 2016).

Deze enquête is huis aan huis verspreid maar u kunt de enquête ook digitaal invullen door deze link te gebrui-
ken: http://www.dorpsplatform-obbicht.nl/ontmoetingsplekobbicht.php. Inleveren kan tot en met 28 februari de 
adressen waar u de papieren enquête kunt inleveren staan vermeld op de laatste pagina.

1. Vindt u het belangrijk dat er in Obbicht een ontmoetingsplek is? 
 Ja, dat vind ik belangrijk
 Nee,dat vind ik niet belangrijk
 Weet niet/geen mening 

2. Is het van belang dat deze ontmoetingsplek gehuisvest wordt in de kern van Obbicht?
 Ja, een ontmoetingsplek hoort thuis in de kern van het dorp
 Nee, een ontmoetingsplek kan ook buiten het dorp gerealiseerd worden
 Anders namelijk………………………………………………………………………………………………….. 
  Weet niet/geen mening

3. Hoe moet een ontmoetingsplek volgens u beheerd worden? 
 Het beheer moet plaatsvinden door vrijwilligers
 Het beheer moet plaatsvinden door vrijwilligers aangevuld met betaalde krachten 
 Het beheer moet bij voorkeur plaats vinden door betaalde krachten
 Het beheer moet plaats vinden door betaalde krachten aangevuld met vrijwilligers
 Anders namelijk: …………………………………………………………………………………………
 Weet niet/geen mening 

4. Hoe moeten de organisatie en beheer volgens u geregeld worden?
 Een aparte stichting waarin brede vertegenwoordiging uit het dorp zitting heeft
 Het moet bestuurd en beheerd worden door de overheid/welzijnsstichting
 Het bestuur van een bestaande vereniging kan het beheren 
 Anders namelijk…………………………………………………………………………………………
 Weet niet/geen mening

5. Moeten er volgens u functies gecombineerd worden of niet? 
 Behalve ontmoeting is het belangrijk dat er ook andere functies mogelijk zijn 
 Alleen ontmoeting is voldoende het maakt niet uit dat andere functies dan op verschillende plekken 
 in- of buiten het dorp gehuisvest zijn 
 Het maakt niet uit of het wel of niet samen met andere functies wordt gecombineerd

6. Welke functies moeten er volgens u mogelijk zijn? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Ouderensoos
 Open inloop meerdere dagdelen per week 
 Jeugdhonk/Jeugdsoos 
 Internetcafé
 Kinderactiviteiten 
 Biljartruimte/tafeltennis 
 Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en/of alleenstaanden
 Spreekuur/spreekkamer (gemeente, wijkagent , vrijwilligerswerk, Zonnebloem etc.) 
 Servicepunt (WMO consulenten/steunpunt Thuiszorg)
 Cursussen
 Vergaderingen voor bv. vrijwilligers 
 Buitenterras
 Overig namelijk:…………………………………………………………………………………………

7. Hoe moet de inrichting eruit zien? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Comfortabele en gestoffeerde zithoek
 Eettafel/eethoek
 Werktafel voor creatieve activiteiten
 TV hoek
 Internetvoorziening 
 Een gepaste inrichting voor de jeugdsoos
 Keuken waar maaltijden bereid kunnen worden
 Bar 
 Ingericht terras
 Computer
 Geluidinstallatie 
 Beamer en scherm
 Anders namelijk…………………………………………………………………………………………

8. Wat is uw leeftijd?
 Jonger dan 18 jaar namelijk: …….. jaar 
 18-25 jaar 
 25-40 jaar 
 40-55 jaar  
 55-70 jaar  
 Ouder dan 70 jaar 

9. Hoe is uw gezinssamenstelling?
 Gezin met kinderen jonger dan 12 jaar
 Gezin met kinderen 12-18 jaar 
 Gezin met kinderen ouder dan 18 jaar
 Gezin met uitwonende kinderen 
 Gezin zonder kinderen 
 Eenpersoonshuishouden 
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