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Uw eigen toekomst
1. Hoe groot is de kans dat u voor altijd in Boxtel blijft
wonen? Deze kans is:
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Toelichting
Minder dan
25%
25-50%
50-75%



Buitenland





Wij willen verhuizen naar Rotterdam
Als verkeersbeleid en parkeerverbod reëel wordt.
Zolang vrienden in boxtel blijven wonen wel. Blijf niet in boxtel omdat t nu zo`n
toffe gemeente is
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Dat is 100%
zeker
Weet niet











Als Liempde ook meetelt voor de gemeente Boxtel
Je kunt nooit iets 100% zeker weten, daarom kies ik voor dit antwoord. Maar ik zie
momenteel in elk geval geen enkele reden om ooit uit Boxtel te verhuizen.
Je weet maar nooit
Ik woon trouwens in Liempde!!!
Maar dan wel in Liempde hihihi
Afhankelijk van mijn persoonlijke situatie
Ik woon in Liempde en niet in Boxtel.
Mogelijk in toekomst emigreren.
Woon niet in boctel, werk er alleen. Ben er wel geboren.
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1.1 Wat heeft u van de gemeenschap Boxtel nodig om met 100% zekerheid te
kunnen te zeggen dat u in Boxtel blijft wonen?
(40% = Alles is prima hoe nu alles loopt)

Figuur 1. Woordenwolk vraag 1.1
Leesinstructie: Hoe groter het woord, hoe vaker het terug komt in de onderstaande toelichtingen.


















- genoeg (aangepaste) woningen in centrum voor gehandicapten
- voldoene voorzieningen op winkelaanbod medisch, sociaal en cultureel gebied
???
100% ga ik nooit zeggen. Je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. Daar kan de gemeente
Boxtel niets aan veranderen.
Aantrekkelijk centrum. Groenteboer en bakker midden in het centrum.
Alles is niet prima maar heb zo geen nieuw iets
Als Boxtel er weer schoner uitziet.( veel zwerfafval) en er meer dingen voor de jeugd gedaan
wordt. En het centrum weer leuk wordt, het ziet er nu verwaarloost uit. Veilig lopen met
kinderen is niet mogelijk omdat er brommers en fietsers rijden.
Als de kinderen en kleinkinderen in Boxtel of omgeving blijven wonen, dan zien wij geen reden
om te vertrekken.
Bakker, slager, visboer, groentewinkel in centrum met voldoende parkeerplaatsen
Bejaardenhuis
Betere verbinden naar winkels. woon op kapelweg!
Behouden van fatsoenlijk winkel aanbod
Ben nu bijna 80 en alleenstaand. Wat heeft Boxtel te bieden als ik (onverhoopt) hulpbehoevend
wordt?
Betaalbaar appartement
Betaalbare appartementen voor als we ouder zijn
Betaalbare woningen, waar je eventueel beroep kunt doen op zorg! Zoals b.v. in Haren
Beter centrum.
Beter overleg met bewoners. Centtum beter aanbieden winkels
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Betere dorpskern met meer keuze in winkels, gratis parkeren, meer groen, meer evenementen
op de markt
Betere lokale transport mogelijkheden zoals goede en betrouwbaar buurtvervoer met name een
busje die door de wijken via centrum naar station rijdt en dan minimaal 1 keer per uur of zo.
Geen bel-taxie oplossingen.
Goede winkelvoorzieningen.
Goede zorg voorzieningen. Dokters/apothekers goed verspreid door dorp. JBZ polikliniek moet
blijven en de (eerder genoemde) bus moet langs de polikliniek rijden
Dat er meer geluisterd wordt naar de burger in Boxtel. Dat combinatie95 niet weer de grootste
partij wordt! En dat er iets veranderd aan de infrastructuur in Boxtel. Bijvoorbeeld een derde
afrit, zodat je bij rampen ook Boxtel Oost uit komt.
Dat hangt niet van de gemeente Boxtel af, maar van mijn eigen plannen
Dat kan boxtel niet geven een constant warm klimaat
Dat ligt niet aan de gemeenschap Boxtel maar de drang om misschien toch nog te emigreren.
De kinderen in de omgeving blijven
Die keuze hangt voor het grootste deel niet af van wat ik van Boxtel verwacht of nodig heb, maar
meer van standplaats van werk.
Dingen beter organiseren, minder leegstand, mooie bouwprojecten
De wijk waar wij wonen bindt ik niet helemaal veilig..
Een senioren appartement
Een betaalbare koop seniorwoning/ bungalow
Een bruisend centrum (2x)
Een fraaie omgeving, goede gezondheidszorg en diversiteit in voorzieningen. Een mooi centrum,
goede winkelketens
Een gezellig centrum met veel horeca. Meer toeristische trekpleisters / aktiviteiten
Een gezellig winkelcentrum
Een strand ;-)
Een voorbeelddorp zijn op het gebied van natuur, cultuur, integratie en samenwerking op allerlei
gebieden.
Een wat meer levendig dorp/centrum
Er is nooit zekerheid, Wil graag op de oudere dag reizen en Misschien wel 50% NL en 50 % elders
Eventueel woonaanbod in de vorm van hofjeswoningen of andersoortige woonvormen waar zorg
voor elkaar en toch zelfstandig centraal staat
Faciliteiten om tot op hoge leeftijd hier te blijven wonen Qua zorg, winkels etc
Fijnere buurt
Meer controle in de straten
Meer paleerplaatsen waar wij wonen
Beter centrum
Garantie op wonen, werk en toekomst.
Geboren en vrienden/familie
Geen idee
Gelijkvloerse woning die betaalbaar is
Gemeenschap is wat anders als gemeente. Voor mijn welzijn heb ik de gemeenschap nodig en
kan ik de gemeente missen.
Gezellig centrum
Gezellige evenementen en overal gratis parkeren
Gezelliger centrum, goede voorzieningen voor ouderen
Gezelligheid, drukte, geen geroddel en gestook
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Goede koop/ huur woningen voor ouderen die zelf hun woon indeling kunnen maken.
Woonvormen met gemeenschappelijk ruimtes.
Goede regelingen voor ouderen.
Goede schoolvoorzieningen en woonvoorzieningen.
Goede wisselwerking tussen inwoners en gemeente
Goede woonruimte
Goede zorg en als ik toevallig in een verpleeghuis terechtkomt dat dat ook in boxtel kan samen
met mijn partner
Goede zorgvoorzieningen
Gratis parkeren in Boxtel, ik rijd nu naar Schijndel
Geen idee
Genoeg zorgwoningen en opvang en goede zorg voor ouderen
Geschikte woonruimte en goede zorg indien nodig. Volop activiteiten om fit en
maatschappelijk/sociaal betrokken te blijven
Goede oudedagvoorzieningen
Goede verzorging van ouderen
Hangt af van prive situatie niet van Boxtel zelf
Hangt meer van mijn eigen werk af. Maar Boxtel voelt als mijn thuis!
Hangt van mijn toekomstige partner af. Ik zou wel in Boxtel willen blijven.
Heeft niets met Boxtel te maken maar eventueel met toekomstige carriere mogelijkheden elders
in het land
Heeft niets te maken met Boxtel maar de kinderen wonen ver weg
Het hangt niet zozeer van de gemeente af maar meer van persoonlijke plannen.
Het is niet afhankelijk van de gemeenschap Boxtel
Het kan beter vooral met ons B&W maar ook onze raadsleden
Ik studeer technische bedrijfskunde, wat betekent dat er in de buurt genoeg bedrijven zijn.
Momenteel werk ik bij ASML. Stel ik blijf hier werken en vind hier iemand, waarom dan niet in
boxtel blijven? Het is dus afhankelijk van waar mijn 'toekomstige vrouw' vandaan komt of wil
wonen
In de toekomst waarschijnlijk hulp bij het zelfstandig blijven wonen.
Is niet aan te geven. Heeft ook met de woonplaats van de kinderen te maken.
Levensloop bestendig wonen, bruisende kern
Ligt er aan of ik iemand leer kennen van buiten Boxtel
Meer daadkracht van de gemeente om van het centrum iets te maken.
Meer inzet om (geluids-) overlast van spoorverkeer terug te dringen
Meer leuke dingen om te doen
Meer woningen en de beoogde woningbouw na vele jaren eindelijk starten.
Meer zorg omtrent woonomgeving, ergeren ons aan overlast van hondenpoep, na openleggen
van de straat is de aanplant niet teruggekomen(volgens gemeente geld op) nogmaals
onverzorgde omgeving, veel zwerfvuil, iedere maandagochtend kunnen we alle blikjes, lege
fritesbuilen enz. opruimen.
MeeWerkende Gemeente die wonen voor alle categorieen senioren echt mogelijk maakt door
betere verdeling van beschikbare ruimte. Stimuleren van kleinschalige initiatieven omzetten in
realistische mogelijkhden.
Minder bedrog van de gemeente, Kledingwinkels, versoenlijke bestraating.
Minder conservatief beleid voeren mbt openingstijden van winkels etc. Meer vrijheden /
verantwoordelijkheden voor ondernemers.
Afstappen van het idee om zoveel mogelijk wegen enkel geschikt te maken voor
bestemmingsverkeer waardoor de grotere verkeersaders steeds drukker worden.
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Moet gezelliger en leuker worden qua centrum
Mogelijkheden voor kleinschalige wooninitiatieven voor ouderen (generatiewonen)
Monumentencommissie afschaffen. ðŸ˜¡
Mooi bereikbaar centrum ,meer parkeer mogelijkheden
Mooie woningen en leefbare wijken (ga verloedering tegen en houdt het straatbeeld op peil
Meer evenementen en beleving in centrum
Meer huizen op het platteland, meer rust, meer voorzieningen in het centrum
Meer hulp in de vlaswiek,beter begaanbaren trottoirs en voor de ouderen een kleine begeleiding
in de winkels v/d medewerkers zou fijn zijn
Meer starterswoningen, prettige en voldoende ouderenwoningen
Meer voorzieningen dichterbij
Niets
Naast zgn. brabantse gezelligheid ook een beetje medemenselijkheid.
Niets van de gemeente. Ik weet niet of ik hier blijf wonen als mijn partner eerder sterft dan ik.
Niets. Maar ik kan niet in de toekomst kijken en kan dus ook niet zeggen dat ik 100% zeker in
Boxtel blijf.
Niks, ik wil uiteindelijk gaan samenwonen met mijn vriendin, ergens een beetje achteraf met een
paardje op stal en wat kippen in de schuur. is maar net waar je zo'n huisje vind.
Nog een woonstichting zodat er geconcurreerd wordt, hierdoor verlagen prijzen en verhoogd de
dienstverlening.
Meer gevulde winkels, dus niet alles naar vastgoed want die verhuren hoog en houden weinig bij.
Oudbollig dorp!
Reëel parkeer en verkeersbeleid.
Schoon, veilig en vooral veel aandacht voor behoud van bomen en groen, ook natuurgebieden
Senioren aanbod wonen
Specifiek in Liempde(gemeente boxtel) geboren en getogen
Tegengaan van de leegloop van winkels
Van de gemeenschap nu niks, maar je weet nooit waar je terecht komt als je ziek en afhankeljk
wordt
Veel sociale contacten
Veel te weinig winkels en geen sfeer vol
Veiliger maken voor ouderen, er wordt op dit moment teveel ingebroken in woningen. Dat voelt
niet echt veilig
Veiligheid voor kinderen voorop. Betaalbaar kunnen wonen, de stijgingen van de huurwoningen
is belachelijk. Goede verdeling van culturen door het hele dorp.
Veiligheid, service en genoeg leuke en fijne winkels
Verbetering van de mogelijkheden tot levensfase gericht wonen.
Voldoende betaalbare woningen op korte termijn
Voldoende mogelijkheden om te wonen en activiteiten vanaf 60 jaar
Voldoende voorzieningen voor ouderen
Voorzieningen voor iedere inwoner, gezellig centrum met winkels en goede oudedagsvoorziening
Vrienden die in boxtel blijven wonen. Een levendig gezellig centrum. Beleid van gemeente dat er
voor zorgt dat niet al het geld verspild wordt.
Werkgelegenheid moet voldoende zijn.
Werkgever
Veiligheid
Rust/ natuur
Wij willen ooit nog zelf gaan bouwen/bungalow kopen. Als dat niet in boxtel kan, dan gaan we
wel verder kijken.
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Winkels als slager bakker groenteman visboer
Woningen zoals SER. Door de vergrijzing en de wens om thuis te kunnen blijven wonen.
Woongelegenheid
Zorg als ik die nodig krijg
- Gelijkgestemden
- Uitbreiding van activiteiten + persoonlijke ontwikkeling voor lage inkomens, zoals SUB"
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Om te komen tot een actieprogramma (levensfasebewust beleid) heeft de gemeente in
samenwerking met partners tien speerpunten gedefinieerd: iedereen heeft recht op een
zorgzame toekomst.

2. Welke speerpunten vindt u het allerbelangrijkst?
Anders
3%

Weet niet
3%

Mobiliteitsinitiatieven met elkaar
verbinden
9%

(n=359)

Communicatie
omtrent
ouderenbeleid
12%

Sociale Kaart Boxtel
7%

Meer in gesprek
mét in plaats van
óver kwetsbare
senioren
14%

Speciale aandacht
voor de
multiculturele
samenleving
8%

Dementievriendelijke
gemeente
9%
Initiatieven vanuit
inwoners moeten
meer ondersteund
worden
14%
Voorlichten over
Meer
het ouder worden beweegtuinen
5%
3%

Jongeren en
volwassenen
betrekken bij het
beleid
13%

Top 5:
1.
2.
3.
4.
5.

Initiatieven vanuit inwoners moeten meer ondersteund worden
Meer in gesprek mét in plaats van óver kwetsbare senioren
Jongeren en volwassenen betrekken bij het beleid
Communicatie omtrent ouderen beleid
Dementievriendelijke gemeente
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2. Welke speerpunten vindt u het
allerbelangrijkst?
Benoem de top 5
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Anders, namelijk:
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3%

1. Communicatie
omtrent ouderenbeleid
2. Sociale Kaart Boxtel
3. Speciale aandacht
voor de multiculturele
samenleving
4. Dementievriendelijke
gemeente
5. Jongeren en
volwassenen betrekken
bij het beleid
6. Meer beweegtuinen
7. Voorlichten over het
ouder worden
8. Initiatieven vanuit
inwoners moeten meer
ondersteund worden
9. Meer in gesprek mét
in plaats van óver
kwetsbare senioren
10.
Mobiliteitsinitiatieven
met elkaar verbinden
11. Anders
12. Weet niet

Aandacht voor behoud bomen (ook op markt) en groen
Armoe onder ouderen in kaart brengen en er iets mee doen!
Armoedebestrijding, laaggeletterden
Bejaardencentra openen
Bouwen voor groepen ouderen dus zodanig aangepast dat ouderen zelfstandig wonenen met
gemeenschappelijke ruimten en er onderling toezicht en hulp mogelijk is.
Concerten
Duidelijke volledige en eerlijke communicatie naar burgers ongeacht onderwerp
Gemeentenieuws,kerk nieuws,nieuws contour de twern,woningbouw,voor iedereen (alle
doelgroepen) niet alleen voor Brabants centrum lezers, richt je op de jeugd, zij zijn de toekomst
Gezellig centrum
Goede (zelfstandige) woonmogelijkheden
Initiatieven van de inwoners ondersteuenen en stimuleren
In gesprek gaan en uitvoeren
Jeugdactiviteiten
Leefbaar Boxtel ook wat betreft (winkel)voorzieningen.
Leegstand centrum
Levensloopbestendige woningen
Meer aandacht voor de armoede in Boxtel, ipv de markt op de schop. Voor dat geld kunnen veel
mensen geholpen worden.
Meer aktiviteiten voor jongeren.
Meer denken aan de bewoners 40 jaar en jonger ipv alleen maar over ouderen.
Meer evenemenenten
Meer evenementen voor jong volwassenen. Een levendig centrum
Meer winkels in dorpskern
Mobiliteit betekent óók in de auto
Mobiliteit garanderen (parkeren, doorstroming verkeer garanderen)
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Naar de burgers luisteren!
Parkeerbeleid wijk station, Breukelen, centrum
Seniorenwoningen
Stoppen met cliëntelisme. Meer samenwerking tussen politieke partijen
Veel eerder met jongeren aan de slag gaan. Niet pas als ze al in de problemen zitten.
Veiligheid (politie en verkeer)
Veiligheid en een actieve gemeente in verbeteren leefklimaat
Voldoende woonvoorzieningen en activiteiten
Zie 2.1

Het idee is ontstaan om een werkgroep op te starten om concrete projecten uit te voeren ten
behoeve van het levensfasebewust beleid.

3. Heeft u concrete ideeën en/of wilt u meeparticiperen bij
het het opzetten van projecten?
100%

(n=330)
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Toelichting
Ja







Nee 



Als ik er warm voor loop
Haal alle bomen weg die voor overlast zorgen en zet er kleine bomen voor terug die klein
blijven. Bij overlast bedoel ik wortels die de stoep of weg onbegaanbaar maken en de
grote hoeveelheid bladeren die van de bomen komen. Kleine bomen betekent minder
overlast en dat betekent ook minder onkosten voor de gemeente.
Praat MET diverse ouderen en niet alleen met het selecte gezelschap dat meestal
meepraat
Voluit steun bieden aan particulier initiatief zoals van Stichting Ouderen in Regie en het
sneller vaststellen van bestemmingsplannen. Noodzakelijkheid Binnendommeltjes kritisch
bekijken. Geen noodzaak. Dan niet doen en geen blokkade opwerpen bij mogelijk
bouwlocaties maar samen oplossingen zoeken !
Al actief met ouderen in regie
Dat is niet goed te zeggen nu. Ik wil vooraf info voordat ik besluit mee te werken, cq te
participeren in een project. Dus u begrijpt wat mijn intentie is, vooraf info over wat de
doelstelling is.
Ga je werk van de gemeente weg nemen.
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Geen tijd. Toch vind ik het belangrijk dat je aandacht hebt om alle bevolkingsgroepen te
vertegenwoordigen, want je krijgt hier doorgaans vooral mensen die ervoor
geinteresseerd zijn (bepaalde leeftijd en status)
Helaas geen tijd daarvoor door werkzaamheden en andere verplichtingen
Ik heb het al druk
Meeparticiperen is geen woord....
Nu geen tijd voor over een paar jaar misschien wel

3.1. Op welk mailadres mogen we u een uitnodiging toesturen?
In verband met anonimiteit uit de rapportage gehaald, mailadressen worden in een apart document
opgestuurd.
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Kruisingen leeftijd
1 * Leeftijd
Hoe groot is de kans dat u voor altijd in Boxtel blijft wonen?
Deze kans is:
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2 * Leeftijd
Welke speerpunten vindt u het allerbelangrijkst? Benoem de
top 5.
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Demografische factoren
I Geslacht
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III Leeftijd
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Verantwoording
Methode




In overleg met de gemeente Boxtel zijn verschillende doelgroepen benaderd:
o Inwoners gemeente Boxtel via TipMooiBoxtel.nl
o Inwoners gemeente Boxtel via generieke link website
In overleg met de gemeente Boxtel zijn vervolgens (meerkeuze)vragen opgesteld.
Voor alle doelgroepen is een eigen vragenlijst opgesteld en verzonden op de volgende
momenten:
o Inwoners Boxtel
 Met een begeleidend schrijven is een digitale vragenlijst op 9 februari 2017
verstuurd aan 462 deelnemers van het burgerpanel TipMooiBoxtel
 Response = 289 ingevulde vragenlijsten (62,6%)
 Alle respondenten vullen anoniem de vragenlijst in
 De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht en kern om een
verkleinde afspiegeling van de werkelijk te krijgen
o Inwoners Boxtel generieke link
 Met een begeleidend schrijven is een digitale vragenlijst op 14 februari 2017
met een generieke link online geplaats op de website en Facebookpagina van
de gemeente Boxtel . Daarnaast hebben de inwoners ook schriftelijk de
vragenlijst in kunnen vullen
 Response = 70 ingevulde vragenlijsten
 Alle respondenten vullen anoniem de vragenlijst in
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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