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Inleiding 

Dorpsraad Sint Agatha heeft begin 2013 het initiatief genomen om een vervolg te geven op 
de eerder uitgevoerde integraal dorpsontwikkelingsplannen (idops) in 2005 en 2009. Eén van 
de resultaten daarvan is de inmiddels gerealiseerde Multifunctionele Accommodatie De 
Agaat. Om voor de komende jaren te komen tot aandachtspunten die leiden tot behoud en 
het verbeteren van de leefbaarheid zijn er vier werkgroepen tot stand gekomen die ieder een 
thema opgepakt hebben. Dit zijn de werkgroepen: 

1. Krimp en Vergrijzing met als belangrijkste prioriteiten ‘profilering van de basisschool’ 
en ‘opzetten vrijwilligerspool’. 

2. Wonen en beschikbaarheid wonen met als belangrijkste speerpunt ‘senioren’: wat is 
er nodig om deze doelgroep in Sint Agatha te laten blijven wonen? Ook het 
voormalige Staagje en de toekomst van dit pand is aandachtspunt evenals het 
Kepserplein.  

3. Samenwerking & Communicatie aan welke informatie hebben bewoners behoefte? 
En hoe willen zij deze ontvangen? Ook naar buiten toe; hoe zien omliggende dorpen 
Sint Agatha? Samenwerking zal zich richten op bedrijven binnen Sint Agatha maar 
ook daar buiten. Ook regionale en provinciale samenwerking wordt onderzocht.  

4. Aantrekkelijke dorpse uitstraling en buitengebied deze werkgroep richt zich op fysieke 
verbeterpunten op het gebied van inrichting van de openbare ruimte zoals 
verkeersveiligheid, onderhoud aan wegen en bomen.  

 
De werkgroepen hebben in een aantal bijeenkomsten vragen opgesteld welke ze aan de 
dorpsbewoners willen voorleggen. Er is overlap in de informatie die de verschillende 
werkgroepen wensen. Daarom is besloten om te starten met een eerste uitgebreide 
vragenlijst welke verspreid is onder alle woningen in het dorp. Deze rapportage is een 
uitwerking hiervan. Op basis van deze verzamelde gegevens zullen de werkgroepen 
verder gaan met het opstellen van actieplannen maar ook op andere manieren 
aanvullende informatie gaan verzamelen door bijvoorbeeld specifieke groepen uit te 
nodigen voor een gesprek.  
 
Werkproces 
De Dorpsraad heeft ondersteuning gevraagd bij Radius voor het opstellen van de 
enquête, het verwerken en analyseren van de gegevens. Samen met de visiegroep, 
dorpsraad en werkgroepen is de definitieve vragenlijst tot stand gekomen. Door een 
aantal vrijwilligers is deze persoonlijk afgegeven bij elke woning in Sint Agatha. In totaal 
zijn ca.180 woningen bezocht; voor iedere bewoner ouder dan 18 jaar is een vragenlijst 
aangeboden. De totale bevolking bestaat uit 507 bewoners. Het aantal bewoners van 18 
jaar en ouder is 402 (peildatum 1 januari 2013). 
Een week na afgifte hebben alle vrijwilligers opnieuw de woningen bezocht om de 
vragenlijsten op te halen. Mede hierdoor is een hoge respons van 254 ingevulde 
vragenlijsten behaald.  
 
De resultaten van dit onderzoek worden teruggekoppeld aan de inwoners op een 
bewonersbijeenkomst. Ook worden een aantal doelgroepen nog bevraagd door middel 
van groepsgesprekken; dit zijn de ondernemers, ouderen, jeugd en de verenigingen.  
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Uiteindelijk worden de resultaten vertaald naar concrete ideeën of projecten om de 
leefbaarheid voor de komende jaren te blijven ontwikkelen en verbeteren. Hierbij worden 
de bewoners nadrukkelijk gevraagd om zich in te zetten bij het bedenken, opzetten en 
uitvoeren van nieuwe ideeën of activiteiten.  
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Hoofdstuk 1: Persoonlijke gegevens deelnemers 
 

In dit hoofdstuk wordt een aantal algemene gegevens over de respondenten beschreven. 
Alle inwoners van 18 jaar en ouder zijn persoonlijk uitgenodigd om een vragenlijst in te 
vullen. Totaal zijn er 254 ingevulde vragenlijsten retour gekomen: een respons van 63% als 
we uitgaan van 402 inwoners die op 1 januari 2013 in de leeftijd zijn van 18 jaar of ouder. 
Hiermee zijn deze resultaten representatief voor de bevolking van Sint Agatha.  
 
Bij het verwerken van de vragenlijsten hebben we gezien dat een aantal respondenten niet 
alle vragen heeft beantwoord. Deze aantallen zijn genoemd in de tabellen onder ‘niet 
ingevuld’ zodat we bij iedere vraag uit gaan van een totaal van 254 respondenten.  

 
1.1 Verhouding man / vrouw 
 
Iets meer dan de helft 52% van de respondenten zijn man, tegenover 46% vrouwen. In de 
rechterkolom is tevens vermeldt hoe groot het aantal mannelijke en vrouwelijke bewoners is 
van 18 jaar en ouder op 1 januari 2013. 
 
Geslacht Aantal % Totaal aantal inwoners 18 

jaar en ouder per 1- 1- 2013 
Man 132 52 213 
Vrouw 116 46 189 
Niet ingevuld 6 2 -- 
Totaal 254 100% 402 
 
Tabel 1: Verhouding man / vrouw 
 
 
1.2 Leeftijd 
 
In onderstaande tabel is een overzicht op leeftijd gemaakt van de respondenten. Het aantal 
is daarnaast afgezet tegenover het aantal inwoners per leeftijdscategorie. Deze 
bevolkingsgegevens zijn opgenomen op 1 januari 2013, zijn daarmee niet 100% gelijk aan 
datum opname gegevens (september 2013) maar geven een representatief beeld weer. 
 
Percentueel gezien is de grootste groep respondenten tussen de 35 en 44 jaar: 75% heeft 
mee gedaan. Opvallend is ook het aantal 18- tot 24-jarigen; maar liefst 68% heeft de 
enquête ingevuld.  
 
Leeftijd 
 

Aantal % Totaal aantal inwoners 1-1-2013 % 

18 – 24 jaar 21 8 31 68 
25 – 34 jaar 12 4 28 43 
35 – 44 jaar 42 17 56 75 
45 – 54 jaar 63 25 107 59 
55 – 64 jaar 43 17 67 64 
65 – 74 jaar 48 19 72 67 
75 jaar en ouder 20 8 41 49 
Niets ingevuld 5 2 -- -- 
Totaal 254 100% 402 -- 
 
Tabel 2: Leeftijdsopbouw respondenten 
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1.3 Woonduur 
 
Op de vraag of respondenten geboren en getogen in Sint Agatha zijn, heeft 30% met ‘ja’ 
geantwoord. Bijna 70% is pas later in het dorp komen wonen. Deze 175 bewoners wonen 
gemiddeld 24 jaar in het dorp, waarvan 2 onlangs in Sint Agatha zijn komen wonen en 38 
personen langer dan 40 jaar in het dorp woont en 2 personen zelfs ruim 60 jaar.  
 
Woonduur 
 

Aantal % 

Geboren & getogen in Sint Agatha 75 30 
Later komen wonen 175 69 
Niet ingevuld 4 1 
Totaal 254 100% 
 
Tabel 3: Woonduur  
 
1.4 Gezinssamenstelling 
 
Het grootste aantal respondenten is samenwonend/gehuwd met inwonende kind(eren); 
namelijk 35%, gezien de leeftijd van de grootste groep respondenten tussen de 35 en 44 jaar 
is dit niet vreemd. Daarnaast is 25% samenwonend/gehuwd zonder inwonende kinderen. 
 
Gezinssamenstelling 
 

Aantal % 

Alleenstaand zonder kind(eren) 13 5,1 
Alleenstaand zonder inwonend(e) kind(eren) 10 4 
Alleenstaand met inwonend(e) kind(eren) 5 1,9 
Samenwonend / gehuwd zonder kind(eren) 35 13,7 
Samenwonend / gehuwd met inwonend(e) kind(eren) 88 35 
Samenwonend / gehuwd zonder inwonend(e) kind(eren) 64 25 
Gezin met inwonende (schoon)ouders 1 0,4 
Inwonend bij ouder(s) 25 9,8 
Anders, namelijk met overige familieleden 6 2,4 
Niet ingevuld 7 2,8 
Totaal 254 100% 
 
Tabel 4:  Gezinssituatie 

 
 
 

Figuur 1: Gezinssamenstelling in aantallen 
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1.5 Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau is divers: de grootste groep (29%) heeft Middelbaar Beroepsonderwijs 
als hoogst genoten opleiding ingevuld tegenover 26% Hoger Beroepsonderwijs / Universitair 
onderwijs. Eén op de vijf (21%) heeft middelbare school als hoogst genoten opleiding.   

Opleidingsniveau 
 

Aantallen % 

Basisschool 7 3 
Lager Beroepsonderwijs 44 17 
Middelbare school 54 21 
Middelbaar Beroepsonderwijs 73 29 
Hoger Beroepsonderwijs / Universitair onderwijs 65 26 
Niets ingevuld 11 4 
Totaal 254 100% 
 
Tabel 5: Opleidingsniveau

 
 
 
Figuur 2: Opleidingsniveau in aantallen 

1.6 Levensonderhoud 
 
Op de vraag hoe de respondenten voorzien in hun levensonderhoud zijn de onderstaande 
resultaten ingevuld. Het grootste aantal respondenten is in loondienst bij een bedrijf buiten 
Sint Agatha. Het aantal personen met een eigen bedrijf is relatief groot; maar liefst 38 
personen, waarvan 30 in Sint Agatha.  
 
Waarmee voorziet u in uw levensonderhoud? Aantal % 
Ik ben in loondienst in Sint Agatha 8 3 
Ik ben in loondienst buiten Sint Agatha 112 42 
Ik heb een eigen bedrijf in Sint Agatha 30 11 
Ik heb een eigen bedrijf buiten Sint Agatha 8 3 
Ik ben met pensioen / VUT 70 27 
Ik heb een uitkering 9 3 
Ik studeer nog 16 6 
Anders (o.a. werkzoekende, ZZP’er, oproepkracht, huisvrouw) 7 2,5 
Niets ingevuld 7 2,5 
Totaal 267* 100% 
 

Tabel 6: Levensonderhoud 

* Een aantal respondenten heeft meerdere keuzemogelijkheden aangevinkt; bijvoorbeeld  studenten die daarnaast ook in 
loondienst zijn (bijbaantje), respondenten met een bedrijf maar daarnaast ook in loondienst zijn.  
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Hoofdstuk 2: Wonen in Sint Agatha 

2.1 Koop- of huurwoning 
 
Het aantal respondenten met een koopwoning is groot: maar liefst 88% tegenover 7% die 
een huurwoning heeft. Woningbouwcoöperatie Mooiland heeft 14 huurwoningen in Sint 
Agatha. Per woning zijn meerdere vragenlijsten ingevuld waardoor het aantal huurwoningen 
hoger is dan 14. Dit geldt ook voor het aantal ingevuld bij koopwoning. Ook wordt er mogelijk 
nog van particuliere verhuurder(s) gehuurd. Totaal staan er in Sint Agatha ongeveer 180 
woningen. 
 
Koop of huur 
 

Aantal % 

Koop 223 88% 
Huur 17 7% 
Niet ingevuld 14 5% 
Totaal 254 100% 
 
Tabel 7: Verdeling koop / huur woning 
 
2.2 Type woning 
 
De grootste groep respondenten woont in een vrijstaande woning; maar liefst 61%. Eén op 
de vijf (20%) woont in een 2-onder-1-kap-woning. Bij de optie ‘anders’ werd een aantal keer 
‘boerderij’ genoemd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 8: Type woning 
 

Type woning 
 

Aantal % 

Tussenwoning 9 3,5 
Hoekwoning 6 2 
2-onder-1-kap-woning 51 20 
Vrijstaande woning 154 61 
Bungalow 7 2,7 
Appartement 2 1 
Seniorenwoning 1 0,50 
Aangepaste woning 1 0,50 
Anders 12 4,5 
Niets ingevuld 11 4,3 
Totaal 254 100% 

 9 
 



2.3 Tevredenheid huidige woning en woonomgeving 

Maar liefst 95% van de ondervraagden is tevreden met zijn/haar woning. 
 
De 9 personen die niet tevreden zijn over de woning geven de volgende reden(en) aan: 

• 6 personen geven aan dat de woning niet geschikt is, om op hogere leeftijd te blijven 
wonen. 

• 2 personen vinden hun huidige woning te groot.  
• 1 persoon vindt de tuin te groot. 
• 1 persoon vindt de huidige woning te klein. 
• 1 persoon geeft aan dat de kosten te hoog zijn. 
• 1 persoon geeft aan dat de woning onvoldoende is aangepast aan zijn/haar 

beperking. 
• 1 persoon geeft aan dat hij/zij zelfstandig wil wonen, maar de kosten voor een eigen 

woning te hoog zijn. 
 
Tevreden woning Aantal % 
Ja 240 95 
Nee 9 3 
Niet ingevuld 5 2 
Totaal 254 100% 
 
Tabel 9: Tevredenheid woning 
 
Op de vraag of bewoners tevreden zijn over hun woonomgeving, geeft 90% aan tevreden te 
zijn.  
 
Tevreden woonomgeving Aantal % 
Ja 229 90 
Nee 19 8 
Niet ingevuld 6 2 
Totaal 254 100% 
 
Tabel 10: Tevredenheid woonomgeving 
 
 
Op de vraag waarom bewoners niet tevreden zijn over de omgeving / buurt zijn 
onderstaande reacties gegeven:  

• 2 personen ervaren te weinig contact te hebben met de buren. 
• 12 personen ervaren overlast van:  

- Te hard rijdend verkeer binnen de kern. 
- Te hard rijdend verkeer van Oeffelt naar Sint Agatha. 
- Parkeeroverlast 
- Geluidsoverlast 
- Burenoverlast 

• 4 personen vinden het onderhoud van de openbare ruimte slecht. 
• 6 personen vinden het aanbod aan voorzieningen te beperkt. 

 
Opvallend is dat niemand zich onveilig voelt in Sint Agatha. 
  

 10 
 



2.4 Verhuisbehoefte 
 
Iets meer dan de helft (51%) van de ondervraagden wil in Sint Agatha blijven wonen. Een 
derde (32%) weet het nog niet en 15% (37 bewoners) heeft de intentie om in de toekomst te 
gaan verhuizen. 
 
Verhuizen in de toekomst? 
 

Aantal % 

Ja 37 15 
Nee 130 51 
Weet niet 82 32 
Niet ingevuld 5 2 
Totaal 254 100% 
 
Tabel 11: Verhuisbehoefte 
 

 

 
Tabel 12: Leeftijdsverdeling verhuisbehoefte 
 
 
2.5 Wensen nieuwe woning 

Van de respondenten die aangeven te willen verhuizen in de toekomst, geven 12 personen 
aan dit tussen één en 5 jaar te willen doen, 8 personen tussen de 6 en 10 jaar en 3 personen 
over 15 à 20 jaar.  
 
Bijna 25% (9 personen) van de ondervraagden die hebben aangegeven te willen verhuizen, 
wil in de toekomst een woning huren, 30% (11 personen) wil een koopwoning en 41% weet 
nog niet of het koop of huur wordt.  
 
 

 
 

Figuur 3: Kopen of huren in de toekomst in aantallen 
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Leeftijd 
 

Aantal 

17 - 24 jaar 8 
25 - 34 jaar 1 
35 - 44 jaar 3 
45 - 54 jaar 8 
55 - 64 jaar 7 
65 - 74 jaar 8 
75 jaar en ouder 1 
Niet ingevuld 1 
Totaal 37 

Kijkend naar de leeftijdsverdeling zijn er 16 bewoners van 
55 jaar en ouder die willen verhuizen. Opvallend zijn ook 
de 8 personen in de leeftijdscategorie tussen de 45 en 54 
jaar die in de toekomst een verhuiswens hebben.  
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Hoe is de leeftijdsverdeling ten opzichte van de wens om een woning te huren of te kopen? 
Uit onderstaande tabel is te lezen dat er 7 bewoners zijn tussen de 18 en 44 jaar die een 
woning willen kopen, tegenover één persoon die wil huren. De leeftijdsgroep vanaf 64 jaar 
wil overwegend gaan huren: 6 personen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 13 : Leeftijdsverdeling koop of huur wens  

Ook is gevraagd naar wat voor soort woning de 37 personen in de toekomst willen 
verhuizen. De meeste respondenten geven als wens een vrijstaande woning (14 personen) 
of een appartement (11 personen); met name de senioren geven aan naar een appartement 
te willen verhuizen terwijl jonge gezinnen voorkeur geven aan een vrijstaande woning. 
Een aantal respondenten heeft meerdere keuzemogelijkheden aangekruist. Slechts één 
respondent geeft aan een woning te willen splitsen zodat ouders(s) of kind(eren) in kunnen 
wonen.  
 

 

Tabel 14: Wens toekomstige woning in aantallen 

  

Leeftijd Aantal koop Aantal huur 
18 - 24 jaar 4 1 
25 - 34 jaar 0 0 
35 - 44 jaar 3 0 
45 - 54 jaar 2 1 
55 - 64 jaar 1 1 
65 - 74 jaar 1 4 
75 jaar en ouder 0 1 
Totaal 11 8 

Soort woning 
 

Aantal Leeftijd 

Tussenwoning of hoekwoning 3 24, 53 en 61 jaar 
2-onder-1-kap-woning 6 18, 21,24 (2x), 47 en 61 

jaar 
Vrijstaande woning 14 18 t/m 24 jaar: 6x  

40 t/m 50 jaar: 4x 
51 t/m 60: 3x 
68 jaar: 1x  

Appartement 11 18 t/m 24 jaar: 1x 
25 t/m 50 jaar: 2x 
51 t/m 65 jaar: 3x 
66 t/m 74 jaar: 5x 

Seniorenwoning 6 51, 58, 59, 63, 71 en 76 
jaar 

Aangepaste woning 0 -- 
Ik wil zelf een woning bouwen 3 21, 51 en 56 jaar 
Ik wil zelf een woning bouwen met anderen en 
gemeenschappelijke ruimten delen. 

1 51 jaar 

Ik wil mijn woning splitsen in de toekomst zodat 
ouder(s) en/of kind(eren) kunnen inwonen 

1 68 jaar 

Anders, namelijk een Starterswoning 1 20 jaar 
Anders, namelijk naar het buitenland 1 21 jaar 
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Om wat voor reden(en) willen deze respondenten verhuizen? Ruim 40% wil kleiner gaan 
wonen; met name de 55+ers geven dit aan. Bij deze vraag mochten meerdere 
keuzemogelijkheden aangevinkt worden. 

 

Tabel 15: Redenen om te verhuizen 

Als laatste is gevraagd of de 37 respondenten in Sint Agatha wil blijven wonen of daarbuiten. 
Acht respondenten wil in de toekomst in het dorp blijven wonen tegenover 14 personen die 
wel in de gemeente Cuijk wil blijven maar buiten Sint Agatha. Een groot aantal (11 personen) 
weet het nog niet.  
 
Waar wilt u naar toe verhuizen? 
 

Aantal Leeftijd 

Binnen Sint Agatha 8 24, 32, 42, 43, 67, 
68 (2x), 76 jaar 

Buiten Sint Agatha maar binnen de gemeente Cuijk 14 32 – 43 jaar: 2x 
45 – 55 jaar: 4x 
56 – 69 jaar: 5x 
70 en ouder: 3x 

Buiten de gemeente Cuijk maar wel in de regio 5 18, 20, 40, 47, 66 
jaar 

Weet niet 11 20 – 25 jaar: 5x 
40 – 69 jaar: 6x 

Anders 1 -- 
Totaal 39* -- 
 
* een aantal respondenten heeft meerdere keuzemogelijkheden aangevinkt, vandaar het totaal van 39. 
 
Tabel 16: Bestemming nieuwe woonplaats  
  

Waarom wilt u verhuizen in de toekomst? 
 

Aantal Leeftijd 

Ik wil graag kleiner wonen 14 46,50 (2x), 51, 53, 
56, 57, 58, 59, 61, 
62, 67 en 68 (2x) 
jaar 

Ik wil graag een groter huis / grotere tuin 5 21, 24, 42, 43 en 
63 jaar 

Ik wil in een levensloopbestendige woning gaan 
wonen 

5 51, 56, 61, 63, 73 
jaar 

Ik wil in een plaats met meer voorzieningen wonen 5 40, 47, 63, 68 en 
71 jaar 

Ik wil wonen waar de mogelijkheid tot meer zorg is 3 71, 74 en 76 jaar 
Ik wil dichter bij familie /vrienden wonen 0 -- 
Anders, namelijk: betaalbare woning  1 53 jaar 
Anders, namelijk op mezelf gaan wonen 4 24 (3x) en 20 jaar 
Anders, namelijk ‘overig’ 5 n.v.t.  
Totaal 42 100% 
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Hoofdstuk 3: Welzijn 

3.1 Voorzieningenaanbod 
 
Op de vraag of inwoners tevreden zijn over het huidige voorzieningenaanbod in Sint Agatha 
en woonomgeving, antwoordt maar liefst 75% positief. 10% van de respondenten is niet 
tevreden over het huidige voorzieningenaanbod. 
 
Tevredenheid voorzieningen  Aantal % 
Ja 191 75 
Nee 26 10 
Weet niet 26 10 
Niet ingevuld 11 5 
Totaal 254 100% 
 

Tabel 17: Tevredenheid voorzieningenaanbod 

 

Figuur 4: Tevredenheid voorzieningenaanbod in aantallen 

Daarnaast is aan alle respondenten de vraag gesteld welke voorzieningen in het dorp gemist 
worden. Van de 254 respondenten heeft 33% (83 respondenten) deze vraag beantwoordt. 
Het aanbod voor voorzieningen is gecategoriseerd per doelgroep (kinderen, jongeren en 
ouderen) en voorzieningen in het algemeen.  
 
Welke voorzieningen mist u? 
 

Aantal % 

Voorzieningen voor kinderen (0 tot 12 jaar) 18 7 
Voorzieningen voor jongeren (13 tot 25 jaar) 9 3,5 
Voorzieningen voor ouderen (vanaf 55 jaar) 18 7 
Voorzieningen in het algemeen 38 15 
 

Tabel 18: Voorzieningen die gemist worden 
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Figuur 5:  Gemiste voorzieningen per categorie in aantallen 

Respondenten hadden de mogelijkheid om in eigen woorden voorzieningen te noemen die 
zij missen in het huidige aanbod. Hieronder volgt per categorie een opsomming.  

1. Voorzieningen voor kinderen: crèche, speeltoestellen (o.a. bij de Agaat), speeltuin (6x),  
speelplek met zachte tegels voor balsporten, sportmogelijkheden voor meisjes (bijvoorbeeld 
dansen), buitenschoolse opvang (4x) en wegversmallende lijnen op rijbaan of trottoir voor 
verbeteren verkeersveiligheid voor kinderen.  

2. Voorzieningen voor jongeren: ontmoetingsplek voor jongeren (4x), disco, skatebaan,  
starterswoningen (2x) en huurwoningen. 

3. Voorzieningen voor ouderen: spreekuur huisarts (2x), apotheek of ophaalpunt medicijnen 
in de Agaat (2x), seniorenwoningen, dagbesteding, boodschappendienst, auto delen met 
andere bewoners, mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, 
buurtcoördinator en (leuke) workshops. 

4. Voorzieningen in het algemeen: dorpswinkel (17x), postkantoor(1x), pinautomaat (6x), 
openbaar vervoer/buurtbus (7x), station, cafetaria (4x), afhaalpunt vers brood (2x), prikpost 
(2x) mountainbikeroutes, eigen brandweerpost, bibliotheek, fysiotherapie in de Agaat (2x), 
meer bladkorven in herfst, huisartsenpost, een dorpsplein in hart van dorp, gas en centrale 
antenne aansluiting in buitengebied, bootsteiger Maas (3x), bankje H. Kepserplein en 
culturele activiteiten. 

Op de vraag wat goede aanvullingen zijn op het diensten- en voorzieningenniveau zijn een 
aantal keuze mogelijkheden in de vragenlijst opgenomen, verdeeld in de categorieën 
‘sociaal’, ‘creatief’ en ‘sportief’. Respondenten mochten meerdere keuze opties aanvinken. 
281 personen zien graag meer sportieve activiteiten, 270 personen vinden sociale 
activiteiten een goede aanvulling en 234 personen ziet graag meer creatieve activiteiten.  

Bij de sociale diensten scoort een klussendienst (87x) en informatiepunt (71x) het hoogst. 
Het verschil bij sportieve activiteiten is minimaal; 100 x is binnensportactiviteiten genoemd 
naast 90 x sportactiviteiten (zoals wandelen, fietsen) en 91 x speelvoorzieningen voor de 
jeugd.  

18 

9 

18 

38 

Voorzieningen voor
kinderen (0 tot 12 jaar)
namelijk

Voorzieningen voor
jongeren (13 tot 25
jaar), namelijk

Voorzieningen voor
ouderen (vanaf 55 jaar)
namelijk

Voorzieningen in het
algemeen, zoals

 15 
 



Goede aanvullingen op het creatieve vlak zijn cursussen en trainingen (81x), creatieve 
activiteiten (79x) en culturele activiteiten (79x). 

In onderstaand cirkeldiagram een overzicht met daarin per categorie de aantallen.  

 

 

Figuur 6: Welke voorzieningen zijn een aanvulling voor Sint  Agatha? 

3.2 Ontmoetingsplekken 

De meest bezochte ontmoetingsplek in Sint Agatha is MFA De Agaat: maar liefst 161 
respondenten (63%) komt hier wel eens. De lokale horeca/café scoort ook hoog met 129 
bezoekers. Opvallend hoog is dat 40% van de ondervraagden wel eens in de kerk komt. Bij 
anders werden de volgende plekken nog genoemd: de kloostertuin, het poortgebouw en 
verschillende bankjes die in het dorp en aan de Maas staan. Daarnaast maakt 21% geen 
gebruik van een ontmoetingsvoorziening. 
 
Figuur 7: Gebruik ontmoetingsplekken in aantallen 

  

87 

45 

67 

71 

79 

81 

74 

90 

100 

91 

Welke diensten zijn een goede aanvulling voor  Sint Agatha? 

Klussendienst /
tuinonderhoud
Samen koken en eten

Ontmoetingsactiviteit

Informatiepunt

Creatieve activiteiten

Cursussen en trainingen

Culturele activiteiten

Sportieve activiteiten

Binnensportactiviteiten

Speelvoorzieningen voor
kinderen / jeugd

161 

129 

101 
MFA De Agaat

Horeca / café

Kerk
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Een op de drie ondervraagden (34%) komt wekelijks of meerdere keren per week in De 
Agaat. Bijna één op de vier (23%) komt 1 à 2 keer per jaar in het dorpshuis. Van de 
ondervraagden bezoekt 26% zelden of nooit De Agaat. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabel 19: Bezoekfrequentie De Agaat 

 

Figuur 8: Bezoekfrequentie MFA De Agaat 

Van de 161 bewoners die MFA De Agaat bezoeken, geeft bijna de helft (48%) als reden 
sporten of na het sporten aan. Bij anders wordt aangegeven de Agaat te bezoeken tijdens 
carnavalsactiviteiten, kinderen wegbrengen en kijken naar (sport)activiteiten en andere grote 
(dorps)activiteiten.  

 

 

 

 
 

Tabel 20: Bezoekredenen MFA De Agaat 

28 

58 

31 
58 

65 

Ja, meer dan 1 x per week

Ja, wekelijks

Ja, maandelijks

Ja, 1 à 2 keer per jaar

Nee, zelden of nooit

Hoe vaak komt u in MFA De Agaat? 
 

Aantal % 

Ja, meer dan 1 x per week 28 11 
Ja, wekelijks 58 23 
Ja, maandelijks 31 12 
Ja, 1 à 2 keer per jaar 58 23 
Nee, zelden of nooit 65 26 
Niet ingevuld 14 5 
Totaal  254 100% 

Om welke reden bezoekt u De Agaat? 
 

Aantal % 

(Na het) sporten 77 48 
Als lid van muziek/zangvereniging 23 14 
Activiteiten KBO 28 18 
Activiteiten ‘t Staagje 26 16 
Bijeenkomsten Dorpsraad 32 20 
Anders 37 23 
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Hoofdstuk 4: Zorgvoorzieningen 

 
4.1 Dienst- en hulpverleners 
 
De meeste respondenten (43%) hebben geen vragen op het gebied van wonen, welzijn of 
zorg. Ruim één op de drie (37%) zoekt op internet en 23% schakelt kinderen/kennissen of 
familie in. Op de derde plaats staat de huisarts: 20% schakelt deze in bij vragen. Bij deze 
vraag mochten meerdere antwoordmogelijkheden aangevinkt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 21: Aantallen zorgaanbieders die ingeschakeld worden 

 

 

Figuur 9: Informatiebronnen bij vragen over wonen, welzijn, zorg 

17 

52 

8 2 

2 

16 

59 

3 

93 

109 

Wmo loket gemeente

Huisarts

Wonen Welzijn Zorg (WWZ) coördinator

Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk

Radius, organisatie voor welzijn land van
Cuijk

Mooiland

Kinderen / familie / kennissen

Pastor

Ik zoek op internet

Ik heb geen vragen over wonen, welzijn of
zorg

Wie schakelt u in? 
 

Aantal % 

Wmo loket gemeente  17 6.7 
Huisarts 52 20 
Wonen Welzijn Zorg (WWZ) coördinator 8 3 
Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk 2 0,8 
Radius 2 0,8 
Mooiland 16 6.3 
Kinderen / familie / kennissen 58 22,8 
Pastor 3 1,2 
Ik zoek op internet 93 37 
Ik heb geen vragen over wonen, welzijn of 
zorg 

109 43 

Anders, namelijk bij zorgverzekeraar 1 0,4 
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4.2 Zorgbehoefte 

De bewoners is ook gevraagd welke zorg nodig is in Sint Agatha te kunnen blijven wonen. 
Belangrijkste is goede en vertrouwde thuiszorg (door 38% genoemd). Op de tweede plaats 
wordt door 32% aangegeven dat zij gaan verhuizen als er een zorgvraag komt. Informatie en 
hulp bij het vinden van de juiste zorg wordt door 25% genoemd.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 22: Welke zorg is nodig om in de toekomst in Sint Agatha te blijven wonen?  

 
 
Figuur 10: Welke zorg is nodig om in Sint Agatha te kunnen blijven wonen (in aantallen) 

 
Maar liefst 92% ontvangt op dit moment geen enkele vorm van zorg. Van de 11 personen die 
aangeven op dit moment enige vorm van zorg te ontvangen, krijgen 2 personen zorg op 4 
terreinen, namelijk hulp bij het huishouden, verzorging, verpleging en mantelzorg. Vier 
personen ontvangen daarnaast alleen hulp bij het huishouden en vijf personen ontvangen 
een combinatie van hulp. Er wordt geen ondersteuning door vrijwilligers gegeven op het 
gebied van zorg. 

 

 

96 

64 

43 55 

61 

82 

Goede en vertrouwde thuiszorg

Informatie en hulp bij het vinden van de juiste zorg

Dagopvang met activiteiten in Sint Agatha

Ondersteuning van mantelzorgers

Diverse diensten zoals klussendienst,
boodschappendienst, tuinonderhoud

Geen extra zorg nodig, als ik zorgbehoevend word, ga
ik verhuizen

Behoefte aan zorg voor toekomst 
 

Aantal % 

Goede en vertrouwde thuiszorg 96 38 
Informatie en hulp bij het vinden van de juiste zorg 64 25 
Dagopvang met activiteiten in Sint Agatha 43 17 
Ondersteuning van mantelzorgers (mensen die voor 
een ziek familielid of buren zorgen) 

55 22 

Diverse diensten zoals klussendienst, 
boodschappendienst, tuinonderhoud 

61 24 

Geen extra zorg nodig, als ik zorgbehoevend word, 
ga ik verhuizen 

82 32 
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De respondenten is gevraagd of zij bereid zijn om een kleine bijdrage te betalen als hulp 
door een vrijwilliger geboden wordt (bijvoorbeeld hulp in de vorm van klusjes, tuinonderhoud 
en vervoer).  
 
Maar liefst 65% is bereid om een kleine (financiële) bijdrage te betalen als hulp door een 
vrijwilliger geboden wordt. Slechts 5% geeft aan hier geen bijdrage voor over te hebben en 
22% weet dit op dit moment nog niet.  
 

 

 

 

 

 

Tabel 23: Bereidheid bijdrage voor hulp door vrijwilliger 

Op de vraag of bewoners als zij hulp (klusje in huis of tuin, boodschap doen of vervoer) 
verlenen een kleine financiële bijdrage willen ontvangen, geeft 45% aan niet te weten of ze 
een financiële bijdrage willen ontvangen. Een klein aantal (7 personen) wil wel een bijdrage 
ontvangen. 38 respondenten hoeven geen financiële bijdrage.  

Welke voorkeuren op het gebied van verzorging of verpleging hebben de respondenten 
mochten zij zorg nodig hebben? De grootste groep (44%) wil deskundige zorgverleners en 
40% geeft de voorkeur aan een klein team hulpverleners.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 24: Voorkeur bij verzorging of verpleging 

4.3 Mantelzorgers en ondersteuningsbehoefte 
 
Van de ondervraagden geven 35 personen (14%) aan dat ze zorg verlenen aan een 
familielid, buur of naaste. Ook is gevraagd waar deze mantelzorgers behoefte aan hebben 
ter ondersteuning: 11 personen hebben behoefte aan iemand die af en toe de taken 
overneemt. Daarnaast heeft een 7-tal mantelzorgers behoefte aan een luisterend oor. Enkele 
hebben aangegeven hulp nodig te hebben bij administratie (2 personen), cursussen (1 
persoon), een mantelzorgcafé en lotgenotencontact (7 personen) of informatie over 
activiteiten voor mantelzorgers (2 personen). Daarnaast zouden 6 personen het op prijs 
stellen als er waardering uitgesproken werd.  
 
  

Betalen voor hulp? 
 

Aantal % 

Ja 166 65 
Nee 12 5 
Weet niet 55 22 
Niet ingevuld 21 8 
Totaal 254 100% 

Voorkeur bij verzorging of verpleging 
 

Aantal % 

Een klein team hulpverleners (een aantal vaste 
en bekende gezichten) 

101 40 

Een groter team hulpverleners (meerdere en 
wisselende hulpverleners) 

1 0,3 

Maakt mij niet uit, als ze maar deskundig zijn 111 44 
Weet niet 17 6,7 
Niet ingevuld 24 9 
Totaal 254 100 
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Hoofdstuk 5: Uitstraling & communicatie 
 
De dorpsraad wil graag weten aan welke informatie dorpsbewoners behoefte hebben en op 
welke manier zij deze informatie willen ontvangen. Ook hebben we in dit onderzoek een 
aantal vragen opgenomen over de beleving van het wonen in Sint Agatha op het gebied van 
uitstraling.  
 
5.1 Informatie & communicatie 
 
De grootste groep respondenten heeft behoefte aan algemeen dorpsnieuws (50%), een 
kalender met dorpsactiviteiten scoort ook hoog met 44%. Ook geeft 17% aan geen behoefte 
aan informatie te hebben.  
 

 
 

 

 

 

Tabel 25: Behoefte aan informatie  

Op welke manier willen bewoners informatie ontvangen? De bestaande dorpskrant die huis-
aan-huis verspreid wordt scoort hoog met maar liefst 60%. Een dorpswebsite is wenselijk; 
36% geeft aan op deze manier informatie te willen ontvangen.  

 

 

 

 

 

Tabel 26:  Communicatiemiddelen  

Soort informatie 
 

Aantal % 

Kalender met dorpsactiviteiten 113 44 
Dorpsnieuws 129 50 
Overzicht van diensten en voorzieningen 74 29 
Weet niet 15 6 
Geen behoefte aan informatie 44 17 

Op welke manier wilt u deze informatie 
ontvangen? 
 

Aantal % 

Via een (dorps) website 91 36 
Via een persoonlijke email 31 12 
Via andere social media; facebook / twitter 10 4 
Via de dorpskrant (huis aan huis) 152 60 
Weet niet 7 3 
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5.2 Uitstraling  

Om de beleving van de inwoners van Sint Agatha te onderzoeken hebben we gevraagd om 3 
woorden te noemen die ‘kenmerkend’ zijn voor het dorp, 3 woorden te noemen waar 
bewoners trots op zijn en welke 3 verbeterpunten bewoners hebben.   

Kenmerkend voor Sint Agatha 

Elke respondent mocht in 3 woorden aangeven wat hij/zij kenmerkend vindt voor Sint 
Agatha. Hoe vaker een woord is ingevuld, hoe groter het in onderstaand figuur weergegeven 
wordt.  

 

Figuur 11: Kenmerken Sint Agatha volgens bewoners 
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Waar zijn bewoners trots op?  

In onderstaand figuur staan de woorden die het vaakst genoemd zijn door de bewoners. Ook 
in deze figuur geldt; hoe groter een woord, hoe vaker genoemd.  

 

 

Figuur 12: Waar zijn bewoners trots op? 
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5.3 Verbeterpunten volgens bewoners 

Alle respondenten hadden ook de mogelijkheid om 3 verbeterpunten in te vullen. In de tabel 
hieronder staan de genoemde verbeterpunten gecategoriseerd per werkgroep.  

Werkgroep krimp & vergrijzing 
 

 

Kinderopvang voor kinderen bij de school / 
MFA. 

 

Leefbaarheid voor ouderen vergroten. 
 

Betere uitstraling basisschool / positie van de 
school: kinderen hier op school proberen te 

houden. 
 

De Agaat gebruiken als een mooie 
ontmoetingsplek voor de oudere en 

alleenstaande mensen. 

Probeer Sint Agatha leefbaar te houden. 
(school, verenigingen). 

 

Groei inwoners stimuleren om zo 
verenigingsleven en school draaiende te 

houden (2x). 
 

Meer gezinnen aantrekken in Sint Agatha. 
 

Meer ruimte voor andere sporten. 

Bibliotheek zodat kinderen voor school & 
ouderen kunnen lezen. 

 

Dagbesteding voor ouderen / zorg voor 
ouderen. 

Meer gezinnen in ons vergrijzend dorp. 
 

Meer voorzieningen voor ouderen. 

Zorg dat er meer te doen is voor jongeren 
tussen de 13-18 jaar (2x). 

 

Bloedprikservice. 

Zorgen dat school open blijft (5 x) en café blijft 
bestaan . 

 

Meer voorzieningen voor ouderen. 
 

Buitenschoolse opvang in het dorp. 
 

Meer voorzieningen voor kinderen (3x). 

Goed luisteren naar de jeugd wat ze willen en 
verwachten in een dorp. 

Meer jongeren zodat we meer mensen 
van alle leeftijden krijgen. We zijn aan 

het vergrijzen nu. 
 

De Agaat nog meer gaan gebruiken voor 
kinderen (dansen, gym enz). 

Ontmoeten, samen bewegen. 
 

 Denk aan toekomst en de vergrijzing. 
 

Werkgroep Wonen 
 

 

Seniorenwoningen? 
Als er onder die doelgroep vraag naar is. 

 

Uitbreiding woningbouw (2x). 

Mogelijkheden zoeken zodat jonge gezinnen 
hier kunnen wonen / betaalbare woningen / 

starterswoningen (koop en huur) (11x). 
 

Woningbouw vrije sector (3x). 
 

Het verminderen van seniorenwoningen; meer 
huurwoningen voor de jeugd 25+. 

 

‘t Staagje bewoonbaar maken. 
 

Mogelijkheid voor bouwen met meerdere Blijven zorgen voor rust, ruimte en de 
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liefhebbers in eigen beheer. 
 

natuur (niet gaan volbouwen). 

Werkgroep Samenwerking & communicatie 
 

 

Zoveel mogelijk / nog meer inwoners (actief) 
betrekken bij (activiteiten in ) het dorp (5x) 

Meer vrijwilligers voor verenigingen proberen 
te werven (2x). 

 

Samenwerken met verenigingen (als een 
team; krachten bundelen) & meer 

communicatie onderling  
(9x). 

Meer inwoners nodig die meer willen doen dan 
alleen hier wonen. 

 

Bestuur meer taken verdelen. 
 

Vrijwilligers op de juiste wijze benaderen. 
 

Deelname bevorderen aan dat wat er is. 

Het behouden van de vrijblijvendheid en 
sociale communicatie van een klein dorpje. 

 

Meer betrokkenheid creëren met 
omliggende dorpen. 

Rekening houden met andere verenigingen als 
er iets georganiseerd wordt (2x). 

 

Verwelkoming nieuwe buurt / 
dorpsbewoners. 

Meer eenheid en communicatie met 
verenigingen en bestuur de Agaat (3x). 

 

Verenigingen zijn nog te veel ieder voor 
zich. 

Dorpskalender  / overzicht met alle activiteiten 
van alle verenigingen (3x). 

 

Dorpsraad meer in contact met inwoners. 

Behoud van dorpsverenigingen voor de 
toekomst.  

 

Meer overleg en betrokkenheid van 
burgers bij het verlenen van 

vergunningen die geluidsoverlast 
produceren (motorcross). 

Werkgroep dorpsuitstraling en 
buitengebied 

 

 

Erfafscheidingen naar openbare weg 
(bermen). 

 

Onderhoud de Kuilen en Heikantseweg. 
 

Bestemmingsplan meer uitbreiden. Aanlegsteiger voor boten aan de Maas 
(4x). 

 
Strenger toezicht op zwerfvuil in de Kuilen. Verkeersveiligheid. 

 
Nieuwe bomen op plek volgroeide bomen. Minder drempels (2x). 

 
Minder hard rijden van eigen bewoners / 

Snelheid verkeer door dorp erg hoog soms. 
Tuin en rest afval niet in natuur of 

bermen storten. 
 

Messenmaker en Padbroek zoveel mogelijk bij 
Sint Agatha betrekken (2x). 

 

Straatverlichting.  

Meer prullenbakken. 
 

Hondenpoepvrij houden / 
Hondenuitlaatplaats (3x) 

Parkeerplaats school. 
 

Bushalte in het dorp. 

Kruising bij school auto vrijhouden. Uitstraling schoolplein verbeteren (2 x). 
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Verlichting - buitengebied (wintermaanden). 

 
Uitbreiding wandelpaden 

Maasheggengebied. 
 

Onveilig door parkeeroverlast school (4x). 
 

Onveilig door snel verkeer (drempels of 
versmallingen) aanleggen. 

 
Bomen snoeibeleid verbeteren / laatste jaren 
zijn de meidoornhagen rigoureus gesnoeid 

(3x). 

Blijven zorgen voor rust, ruimte en de 
natuur (niet gaan volbouwen). 

 
Bestrating Kloosterlaan en Liesmortel. 

 
Vaker vuilniszakken ophalen. 

Geen drempels, wekken alleen frustratie op bij 
de mensen. 

Liesmortel nog verkeersluwer maken 
(3x). 

 
Bladerbakken in de herfst. 

 
Vrachtauto's parkeren buiten het dorp. 

 
Liesmortel maar snel weer aankleden met 

bomen, is kaal nu (3x). 
 

Uitstraling  
(bijvoorbeeld dorpskern, H.H plein). 

 
Bankje op Harry Kepserplein. 

 
Snelheidsdrempels o.i.d. op de 

Liesmortel en Kloosterlaan. 
 

Straatverlichting minimaliseren; niet de hele 
nacht aan. 

Plek aan de Maas (bij zitje) nog 
gezelliger maken (strandje, picknicktafel) 

(3x). 
 

Straatverlichting (4x) en trottoir (3x) naar kerk. 
 

Oplossing proberen te vinden voor de 
rommel op en rond de oude Veerstoep. 

Afsluiten voor autoverkeer? 
 

Beter verzorgen van heggen achter klooster. 
 

Zebrapad bij Pannenkoekenhuis. 
 

Verkeerssituatie bij De Agaat verbeteren. Dit 
met betrekking van voetpad van school na De 

Agaat. 

Lindebomen rooien in de Liesmortel 
(overlast bijna hele jaar door) en 

vervangen door andere bomen die geen 
overlast bezorgen (4x). 

 
Snoeien, groene straat, beter uitzicht op de 

Heerstraat. 
 

Drempels voor kinderen (Kuilen en 
Heikantseweg) (2x) 

 
Overleg met bewoners over onderhoud 

bomen. 
Andere 30km borden, strooien in de 

winter in de Kuilen. 
 

Meer straten schoonmaken tijdens sneeuwval 
in winter. 

 

Weg aanleggen op het Harry Kepserplein 
met de putten op normale hoogte. Dit is 

nu gevaarlijk (2x). 
 

Openbaar vervoer: hulpdienst opzetten en 
promotie daarvan (2x). 

 

Schapen op de dijk behouden. 
 

Snelheid verminderen Odiliadijk. 
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Overige 
 

Nieuwe inwoners betrekken bij de dorpse 
activiteiten (dorpsgevoel bijbrengen). 

 

Snackbar/café combinatie. 
 

Kabeltelevisie. 
 

Buurtverenigingen oprichtingen in 
bepaalde straten. 

 
Zorgen het café blijft bestaan (2x). 

 
Burgernet – veiligheid. 

 
Bij de mogelijkheden van de tijd blijven. 

 
Café interessanter maken om vaker heen 

te gaan (bijv. met eetmogelijkheden) 
(2x). 

 
Bestuur school Lindekring. 

 
Pinautomaat (2x). 

Buurtwinkel (3x). Gezamenlijke energiecoöperatie 
oprichten (windmolen / zonnepanelen) 

 
Niet te veel willen / hebben. 

 
Behoud van het authentieke landelijke 

dorpskarakter en dit waar mogelijk 
versterken (2x). 
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Hoofdstuk 6: Inzet bewoners voor Sint Agatha 

6.1. Inzet bewoners 

Aan alle respondenten is de vraag gesteld wat ze voor de gemeenschap willen doen. Inzet 
van bewoners vergroot betrokkenheid waardoor het ‘samen van ons’ gevoel versterkt wordt.  
Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat een groot aantal bewoners zich al actief inzet door 
enige vorm van vrijwilligerswerk: maar liefst 184 keer is positief geantwoord op de vraag ‘doe 
ik al’.  
 
Op de vraag of bewoners zich in willen gaan zetten is 47 keer positief gereageerd. Ook 
geven 49 personen aan (op dit moment) geen bijdrage te willen aan inzet voor het dorp.  
Bij ‘anders’ hebben enkele respondenten aangeven door hun hoge leeftijd geen inzet te 
kunnen doen, een aantal ondervraagden geeft aan op dit moment geen tijd vrij te kunnen 
maken in verband met werk, gezin  of het verlenen van mantelzorg. Ook wordt bij ‘anders’ 
genoemd dat bewoners zich al genoeg inzetten voor een vereniging of hulp bieden aan een 
mede bewoner of familielid.  
 
 
 
Wat wilt u doen?  Doe ik al Wil ik wel 

gaan doen 
 

Hulp bieden aan bewoners (bijv. kleine klusjes in huis, 
boodschap doen, tuinonderhoud, bezoekje brengen) 

20x 14x  

Rijden voor iemand met mijn eigen auto (bijv. naar 
huisarts, ziekenhuis, dagbesteding).  

8x 15x  

Activiteiten organiseren 29x 3x  

Activiteiten begeleiden 21x 4x  

Meedenken in dorpsraad / werkgroepen 19x 3x  

 Mee helpen op school 10x 2x  

Bestuursfunctie invullen bij vereniging / stichting 28x 4x  

Overig vrijwilligerswerk bij vereniging / stichting 49x 2x  

Ik wil wel iets doen maar weet nog niet wat 16x   

Niets 49x   

 

Tabel 78: Inzet bewoners 

In de nabije toekomst zal er steeds meer een beroep gedaan worden op de eigen kracht van 
bewoners. Bij eventuele hulpvragen moet er eerst een beroep gedaan worden op het 
netwerk van een burger. De bereidheid in Sint Agatha om elkaar te helpen door bijvoorbeeld 
een klusje in huis of in de tuin te doen, een boodschap halen of iemand vervoeren is al 
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aanwezig. 28 keer is aangegeven dat bewoners dit al doen en 29 x is aangegeven dit in de 
toekomst te willen doen.  

De bewoners die op de vragenlijst hebben aangegeven zich in te willen gaan zetten, worden 
benaderd om te bespreken hoe en waar zij ingezet kunnen worden. Ook zullen uit deze 
rapportage nieuwe activiteiten en projecten opgezet worden waar burgers actief bij gevraagd 
wordt om zichzelf in te zetten.  

6.2 Inzet ondernemers  
 
Aan de ondernemers is de vraag gesteld wat zij voor de gemeenschap willen doen.  
Ook hier blijkt dat veel ondernemers zich al actief in zetten voor de gemeenschap; maar liefst 
50 ondernemers biedt steun aan verenigingen en activiteiten door middel van sponsoring 
(24x), inzetten van materialen (11x), inzetten van kennis en expertise (7x) of het beschikbaar 
stellen van ruimte (7x).  
 
 
Wat wilt u doen?  Doe ik al Wil ik wel 

gaan doen 
 

Sponsoring bij activiteiten / evenementen 24x          1x  

Inzetten van kennis en expertise 7x 7x  

Inzetten van materialen  11x 2x  

Ruimte beschikbaar stellen voor verenigingen / 
stichtingen 

7x          0x  

Weet niet 0x   

Anders, namelijk: inzetten van kennis indien tijd 1x   

 

Tabel 28: Inzet ondernemers / bedrijven 

Ook geven 10 ondernemers aan in de nabije toekomst zich meer in te willen zetten voor Sint 
Agatha. Deze ondernemers zullen ook benaderd worden om samen te bespreken waar hun 
inzet wenselijk is.  

 

 

 29 
 


