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Obbicht juli 2016, 

 

Samenvatting Enquête Ontmoetingsplek Obbicht 

 

Geachte inwoners, 

Zoals toegezegd hebben wij de bevindingen van de door ons uitgevoerde enquête in een rapport 
verwerkt. Dit volledige rapport treft u aan op onze website te weten:  
http://www.dorpsplatformobbicht.nl. Dit verslag is slechts een korte samenvatting hiervan voor 
diegenen die liever niet het volledige rapport doornemen. Voor meer details verzoeken wij u dus het 
hele rapport door te nemen. 

De papieren enquête  is huis aan huis (februari 2016) verspreid in Obbicht; per woning 1 exemplaar. 
Er zijn in totaal 831 enquêtes huis aan huis bezorgd. Verder was er een digitale versie via onze 
website beschikbaar.  Er zijn 174 enquêtes ingevuld waarvan  74 digitaal en 100 op papier; dit is een 
respons van  20,9 %. 

De resultaten op de verschillende vragen zijn als volgt: 97,7% van de personen vindt het belangrijk     
(vraag 1) dat er een ontmoetingsplek in Obbicht is en 2,3 % vindt van niet. 0% heeft: ‘ weet/niet geen 
mening’ ingevuld.  

93,1 % van de personen meldt dat zij het belangrijk vinden dat de ontmoetingsplek in de kern van het 
dorp ( vraag 2) gehuisvest wordt. 4% vindt dat niet belangrijk en geeft aan dat het ook buiten 
Obbicht gehuisvest kan worden waarvan 1 persoon meldt:” In het middengebied”. Op deze vraag 
geven 2 personen ( 1,15%) aan weet niet/geen mening en 1,75% vult “Anders” in. 

Geconcludeerd kan worden dat de inwoners van Obbicht/personen die deze enquête hebben 
ingevuld, behoefte hebben aan een ontmoetingsplek in de kern van het dorp. 

Op de vraag hoe een ontmoetingsplek beheerd moet worden en hoe de organisatie en beheer 
geregeld moeten worden ( vraag 3 en 4) blijkt uit de antwoorden dat  42,5 %  van de personen 
aangeven dat  zij een voorkeur hebben voor:” Betaalde krachten aangevuld met vrijwilligers” tegen 
de omgekeerde mogelijkheid:” Vrijwilligers aangevuld met betaalde krachten van 23%” . 18,4% geeft 
aan dat het door vrijwilligers beheerd kan worden en  8,6% door volledig betaalde krachten. 

7,5%  geven hier aan : weet niet/geen mening . Er worden 2 overige antwoorden gegeven namelijk: 
‘een vaste beheerder’ en ‘afhankelijk van het draagvlak’. 

Op de vraag of personen zelf bereid zijn vrijwilligerswerk te verrichten in de ontmoetingsplek geeft 
maar liefst 51 personen aan bereid te zijn tot vrijwilligerswerk hiertoe.  Daarbij wordt aangegeven 
hoe men benaderbaar is hiervoor.  
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Al met al  geeft dit  o.i. aan dat dit resultaat benut kan worden  om een slag te maken richting 
vrijwilligerswerk hetgeen mooi aansluit bij de huidige WMO ontwikkelingen.  

Op de vraag hoe het beheer van een ontmoetingsplek georganiseerd moet worden ( vraag 4) laat het 
volgende resultaat zien: Personen geven met een percentage van 68,4% aan dat een aparte stichting, 
met een brede vertegenwoordiging uit het dorp de voorkeur heeft. 12,6% van de personen vindt dat 
dit dient te gebeuren door  een overheid cq welzijnsinstelling en 6,9% door het bestuur van een 
bestaande vereniging.  2,9 % “Anders” en  9,2% vult weet niet geen mening in. 

Personen/ inwoners zijn  duidelijk in deze enquête: het beheer dient plaats te vinden in  een 
aparte stichting waarin een brede vertegenwoordiging uit het dorp zitting heeft.  

Moeten er functies gecombineerd (vraag 5) worden of niet?( meerder antwoorden zijn mogelijk). 
Inwoners geven hierop terug met een voorkeur van 80% dat behalve ontmoeting tevens een 
combinatie met andere functies mogelijk moet zijn. 3 % vindt alleen ontmoeting voldoende en 17% 
geeft aan dat het niet uitmaakt al of niet gecombineerd met andere functies.   

Inwoners geven aan dat er een duidelijke voorkeur is voor een ontmoetingsplek met 
gecombineerde  (meerdere) functies. 

Welke functies wensen de personen te combineren ( meerdere antwoorden zijn mogelijk) ( vraag 6) 
laat het volgende resultaat zien:  84% vindt dat er een ouderensoos in een ontmoetingsplek hoort te 
zijn, een open inloop (59%) een jeugdhonk (71,3%), maaltijdvoorziening 55,2%, cursussen 88% , 
spreekuur voor bv. Zonnebloem, Wijkagent, vrijwilligerswerk (77%), Servicepunt 51,7%, buitenterras 
(67,3%). Kinderactiviteiten 51,1%,  een internetcafé laat een percentage van 24,1% zien en een 
biljartruimte 39%. 

Onder overig wordt genoemd: ‘Repair café’ kosteloos of tegen geringe vergoeding reparaties laten 
uitvoeren door vrijwilligers, aanbod van  ouderengeneeskunde, een podium voor muziek en toneel, 
opslagplaats voor verenigingen, afhaalpunt bibliotheek. Meerdere malen wordt hier genoemd een 
multifunctionele  locatie voor feesten en partijen. 

Welke behoeftes hebben inwoners als het gaat om inrichting van een ontmoetingsplek?                      
(vraag  7) Hoe moet de inrichting eruit zien? Uit de antwoorden  valt op te maken dat de personen 
vinden dat er vooral behoefte is aan een zithoek, een eettafel, een werktafel, jeugdsoos, keuken en 
maaltijd verstrekking, bar, ingericht terras, een beamer en geluidinstallatie.                                            
Aan een computer en  TV hoek is maar geringe behoefte.  Bij anders wordt gemeld: flexibele 
materialen en meubilair, praktische materialen, kroeg, lichtinstallatie en meerdere malen (groot-) 
podium. 

De laatste vraag (-8) die gesteld is in de enquête  luidde als volgt: 

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!). 
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Hier is bewust gekozen voor een open vraag waarin wij de inwoners vragen creatief te denken in 
mogelijkheden.  Wij constateren dat personen dat ook gedaan hebben, hetgeen blijkt uit het feit dat 
er 23 verschillende mogelijkheden worden genoemd.  

Wij hebben in de telling van de antwoorden op deze vraag alle opties opgenomen die 4 of meer keren 
genoemd worden. De resultaten zijn als volgt: 67% kerk en aangrenzend zaaltje, 58 % vrijkomend 
gebouw van de basisschool, 13,8 % herbouwen voormalig pand ’t Törp, 6% Harmoniezaal, 4% 
Koosjtal en 2,3% Nieuwbouw in het dorp.  

Alle overige opties die genoemd zijn, zijn dus minder dan 4 keer vermeld; zie eventueel ook 
volledige rapportage op de website http://www.dorpsplaformobbicht.nl 

De percentages verwijzen naar een duidelijke voorkeur voor kerk en aanverwante zaaltje 
alsmede het vrij te komen schoolgebouw. 

Tenslotte:  Het bestuur van het Dorpsplatform Obbicht heeft er voor gekozen, lopende de discussie 
beleidsplan duurzame accommodaties, ingezet door de gemeente Sittard-Geleen,  deze enquête in 
Obbicht uit te zetten. De sterke achteruitgang van voorzieningen in het dorp maakt dat wij vinden 
dat de tijd dringt en dat er recht gedaan moet worden aan de stem van de inwoners. 

Vorenstaand rapport is door het platform aan het college van B&W aangereikt  voorafgaande aan de 
raadvergadering waarin de beleidsnota Duurzame Accommodaties op de agenda stond. Later is dit 
rapport tevens besproken met enkele verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Sittard-
Geleen. 

Met bovenstaande resultaten als uitgangspunt onderzoekt het Dorpsplatform Obbicht momenteel 
welke mogelijkheden er zijn om verdere stappen te zetten. Wij houden u, de inwoners van Obbicht, 
via de bekende kanalen op de hoogte te weten: de website, de jaarlijkse huis aan huis Nieuwsbrief 
van het platform en het publicatiebord aan de markt.   

Bestuur Stichting Dorpsplatform Obbicht, 

juli 2016. 
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