Onderzoek t.b.v.
Dorpsontwikkelingsplan 2014
A. Algemeen
1. Wat is uw leeftijd?


16- 25 jaar



26- 45 jaar



46- 65 jaar



66 jaar en ouder

2. Wat is uw geslacht?


Man



Vrouw

B. Woonklimaat
3. In wat voor soort woning woont u?


Huurwoning



Koopwoning



Inwonend

4. Denkt u binnen nu en 5 jaar te verhuizen?


Ja, binnen Kronenberg



Ja, naar Sevenum



Ja, binnen de gemeente Horst a/d Maas



Ja, naar een andere gemeente



Nee, ga door naar vraag 6

5. Waarom zou u willen verhuizen? Vink de belangrijkste argumenten aan (max. 3).


Gezondheid



Studie



Zelfstandig wonen



Gebrek aan voorzieningen in Kronenberg



Dichterbij werkplek



Dichterbij de kinderen



Overlast



Anders, nl …………………….
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6. Zijn er voldoende mogelijkheden om te verhuizen binnen Kronenberg (meerdere
antwoorden mogelijk) ?


Ja



Nee, te weinig geschikte woningen



Nee, de prijzen zijn te hoog



Nee, geen huurwoningen.



Nee, anders ………………………… (indien mogelijk invullen)

7. Wat vindt u van de beschikbaarheid in Kronenberg van:
Voldoende

Onvoldoende

Weet niet

beschikbaar

beschikbaar

Starters







Gezinnen










Starters







Gezinnen










Starters







Gezinnen










Koopwoningen voor:

Ouderen
Huurwoningen voor:

Ouderen
Bouwplaatsen voor:

Ouderen

8. Wat vindt u de belangrijkste vormen van overlast in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)


er is geen overlast in mijn buurt

Geluidsoverlast door:











auto’s / vrachtauto’s
bromfietsen
jongeren op straat
muziekinstallaties in/op motorvoertuigen
openbare muziekinstallaties (diverse feesten)
buren (muziek, woongeluiden, huisdieren e.d.)
kiëten
bedrijven
horeca (café / terras)
evenementen in de omgeving van Kronenberg

2

Stankoverlast door:





Verkeer
Bedrijven
Agrarische bedrijven
Huishoudens (allesbranders, open haarden)

Andere overlast door:








Afval op straat (zwerfvuil)
Zwerfvuil in groenvoorzieningen
Hondenpoep
Onkruid op straat / trottoir
Riolering
Waterverontreiniging (in beken)
Anders nl. ………

9. Vindt u dat er voldoende speelvoorzieningen voor kinderen zijn in Kronenberg?


Ja, voldoende



Nee, onvoldoende



Geen mening

10. Mogen er woningen komen in vrijkomende agrarische bebouwingen?


Ja, zonder beperkingen



Ja, alleen voor mantelzorg



Nee



Geen mening

11. Welke verbeteringen zijn volgens u van belang voor het centrum (omgeving Brede
Maatschappelijke Voorziening en Kerkplein)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)


Verfraaiing



Verbetering verkeersveiligheid



Uitbreiding parkeergelegenheid



Speelvoorzieningen dorpsplein/schoolplein



Vergroting recreatie functie (terrassen en infoborden, festiviteiten)



Anders………………………….

12. De kern van Kronenberg is de laatste jaren flink opgeknapt en het is nu mogelijk om het
school-/dorpsplein en kerkplein te combineren tot een groot centraal plein waar iets
georganiseerd kan worden’. Dit biedt mogelijkheden om nieuwe (grotere of kleinere)
activiteiten te organiseren in de kern. Welke activiteiten zou u graag zien of
mogelijkheden ziet u op dit ‘vergrote dorpsplein’?
………………………………..
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13. Hoe beoordeelt u de huidige verkeerssituatie in Kronenberg?


Veilig



Onveilig

14. Wat is uw rapportcijfer voor het woonklimaat in Kronenberg?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





















C. Sociaal Klimaat
15. Neemt u actief deel aan het verenigingsleven in Kronenberg als lid?


Ja, bij één vereniging



Ja, bij twee of meer verenigingen



Nee.

16. Neemt u actief deel aan het verenigingsleven in Kronenberg als vrijwilliger (b.v. als
bestuurslid)?


Ja, bij één vereniging



Ja, bij meer verenigingen



Nee.

17. Bent u op andere wijze actief in het gemeenschapsleven in Kronenberg? (meerdere
antwoorden mogelijk)


Ja, als bestuurslid bij één organisatie / activiteit



Ja, als bestuurslid bij meerdere organisaties / activiteiten



Ja, als vrijwilliger bij één organisatie / activiteit



Ja, als vrijwilliger bij meerdere organisaties / activiteiten



Nee

18. Bent u daarnaast nog lid / bestuurslid / vrijwilliger van een vereniging / organisatie
buiten Kronenberg? (Meerdere antwoorden mogelijk)


In Sevenum



In Evertsoord



In Horst a/d Maas



Buiten Horst aan de Maas

19. Mist u in het huidige aanbod van Kronenberg een bepaalde vereniging of activiteit?


Nee



Ja, namelijk ……………….
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20. Is het verenigingsleven in Kronenberg de laatste vijf jaar voor- of achteruit gegaan?


Vooruit gegaan, omdat............................



Gelijk gebleven



Achteruit gegaan, omdat............................



Geen mening

21. Voelt u zich veilig in Kronenberg?


Ja



Nee

22. Vindt u dat onveiligheid / criminaliteit de afgelopen vijf jaar is toegenomen in
Kronenberg?


Toegenomen



Gelijk gebleven



Afgenomen

23. Hebt u de afgelopen vijf jaar aangifte gedaan bij de politie wegens een misdrijf in
Kronenberg?


Ja



Nee

24. Wat is uw rapportcijfer voor het sociale klimaat in Kronenberg?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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D. Voorzieningen
De voorzieningen die in Kronenberg aanwezig zijn staan in dit blok centraal. Aansluitend nog een
paar vragen over het openbaar vervoer.

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Geen
mening

Niet
aanwezig

Speeltuinen















Straatverlichting















Groenvoorziening















Openbaar vervoer















Parkeergelegenheid















Onderhoud wegen en fietspaden















Basisschool de Kroevert















Kinderopvang















KJEM gebouw















Sportpark SV Kronenberg















Gymzaal De Torrekoel















Gemeenschapshuis de Torrekoel















De Kompeniej















Zeer
ontevreden

Zeer
tevreden

25. Hieronder staan een aantal voorzieningen in Kronenberg. Kunt u aangeven in hoeverre
u tevreden bent over deze voorzieningen?

26. Welke voorzieningen of activiteiten mist u in Kronenberg?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
27. Maakt u gebruik van het Openbaar Vervoer (lijn 65 / belbus in de avonduren en
weekenden) / regiotaxi of Wensbus? (meerdere antwoorden mogelijk)


Ja, van lijn 65 /belbus



Ja, van de regiotaxi (o.a. ziekenvervoer)



Ja, van de Wensbus



Vaak



Soms



Nooit (ga door naar vraag 34)
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28. Bent u tevreden over buslijn 65 / belbus?


Ja



Nee, omdat ……….



Gebruik ik niet

29. Bent u tevreden over de regiotaxi?


Ja



Nee, omdat ………



Gebruik ik niet

30. Bent u tevreden over de Wensbus?


Ja



Nee, omdat ……….



Gebruik ik niet

31. Weet u hoe het systeem werkt met lijn 65 / belbus, regiotaxi en de Wensbus?


Ja



Nee

32. Weet u waar de halte van de lijn 65 /de belbus is?


Ja



Nee

33. Vindt u dat het aanbod van het openbaar vervoer in Kronenberg de afgelopen vijf jaar
is verbeterd?


Ja



Nee



Geen mening

34. Welke aanvullende voorzieningen zou u graag in Kronenberg zien? (meerdere
antwoorden mogelijk)


Mogelijkheid om bloed te kunnen laten prikken ( bijv. 1 keer per week)



Klussendienst (door vrijwilligers voor de kleine klusjes in en om het huis)



Informatieloket waar u met allerlei vragen terecht kunt



Meer mogelijkheden voor gezamenlijk eten (nu mogelijk bij het eetpunt en bij de Kompeniej)



Boodschappendienst



Begeleiding / ondersteuning bij arts / ziekenhuisbezoek



Fitnesstuin



Dorpsondersteuner (persoon in ons dorp waar u terecht kunt voor ondersteuning of voor
allerlei vragen)



Servicepunt in gemeenschapshuis (bijv was / stomen / schoenreparatie / pakketdienst /
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boodschappen etc. etc. )


Watertappunt in het centrum (waar bijv. passanten waterflesjes kunnen vullen)



Anders, nl ………….

35. Het voorzieningenniveau in Kronenberg is de afgelopen vijf jaar


Achteruit gegaan omdat..............................................



Gelijk gebleven



Vooruit gegaan omdat..............................................

36. Welke voorzieningen / activiteiten zou u / je graag in Kronenberg zien speciaal voor de
jeugd van 12 – 18 jaar?
………………..
………………..
37. Wat is uw rapportcijfer voor het huidige voorzieningenniveau in Kronenberg?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





















E. Dorpsraad
De volgende vragen gaan over de betrokkenheid van de inwoners bij lokale besluitvorming en de
rol hierin van de dorpsraad.
38. Waar zou u als inwoner van Kronenberg over mee willen praten?
(meerdere antwoorden mogelijk)


Verkeersveiligheid



Woningbouw



Welzijns- en zorgvoorzieningen



Speelvoorzieningen



Groenvoorzieningen



Onderwijsaangelegenheden



Activiteiten (o.a. in de kern)



Andere terreinen, namelijk………………………………………………………………….

39. Vindt u dat de dorpsraad de belangen van Kronenberg goed behartigt?


Ja, goed



Ja, voldoende



Nee, onvoldoende



Nee, slecht, omdat …………



Geen mening
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40. Wilt u zelf actief betrokken zijn bij het werk van de dorpsraad?


Ja, als lid van de dorpsraad



Ja, als lid van een werkgroep



Ja, anders n.l. …………………………………………………………………………………………



Nee

41. Wat vindt u, in het algemeen, van het werk van de dorpsraad?


Belangrijk



Onbelangrijk



Geen mening

42. Kent u de website van de dorpsraad (www.dorpsraadkronenberg.nl)?
Hierop staat o.a. informatie over de dorpsraad (leden, contactgegevens, etc.) de maandelijkse
agenda van de dorpsraadvergaderingen, de notulen, de projecten, de werkgroepen, de
Kronenbergse activiteitenkalender, etc.
 Ja


Nee

43. Ik vind deze website? (meerdere antwoorden mogelijk)


Actueel



Informatief



Duidelijk / overzichtelijk



Volledig



Anders, nl: …………………

44. Wat mist u op deze website?
………………..
………………..

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Slecht

Geen
mening

45. Wat vindt u van de dorpsraad?

Als informatieverstrekker naar bewoners











Als informatieverstrekker naar gemeente











Als bemiddelaar tussen gemeente en bewoners











Als ondersteuner van bewoners bij het realiseren
van eigen plannen











46. Houdt de dorpsraad u voldoende op de hoogte van wat zij allemaal doet?



Ja
Nee
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47. Wat zou de dorpsraad volgens u kunnen verbeteren?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

48. Is de dorpsraad in uw ogen voldoende bereikbaar / toegankelijk?



Ja
Nee

49. Wat is uw rapportcijfer voor de dorpsraad Kronenberg
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





















F. Identiteit van Kronenberg
Enkele vragen die betrekking hebben op de identiteit van Kronenberg. Met behulp van deze
vragen wordt getracht uw waardering voor uw eigen kern te meten.
50. Welke gebouwen vindt u het meest kenmerkend voor Kronenberg?
1 …………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………………………
51. Welke plekken / landschappen vindt u het meest kenmerkend voor Kronenberg?
1 …………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………………………
52. Bent u geboren in Kronenberg?


Ja



Nee, maar woon er al langer dan tien jaar



Nee, maar woon er korter dan 10 jaar

53. Voelt u zich sterk verbonden met Kronenberg?


Ja, sterk verbonden



Verbonden maar niet sterk



Nee



Geen mening
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54. Bent u trots een inwoner van Kronenberg te zijn?


Zeer trots



Nogal trots



Een beetje trots



Helemaal niet trots



Geen mening

55. Vindt u dat Kronenberg een eigen, herkenbare identiteit heeft?


Ja



Nee



Geen mening

56. Wat vindt u dat beslist behouden moet blijven in Kronenberg?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

57. Wat moet er volgens u gedaan worden om de eigen identiteit van Kronenberg te
behouden / versterken?
(meerdere antwoorden mogelijk)


Aandacht voor specifieke, plaatsgebonden tradities



Gemeentelijk beleid meer richten op het belang / eigene van Kronenberg



Aandacht voor de historische achtergrond van de Kronenberg



Handhaven en versterken voorzieningen in Kronenberg



Jaarlijks weer een activiteit of feest organiseren dat Kronenberg weer op de kaart zet en ik
denk dan aan b.v..........................................................................



Anders, namelijk:……………………………………………………….

58. Wat is uw rapportcijfer voor de algemene leefbaarheid in Kronenberg?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





















G. Toekomst
Enkele vragen die betrekking hebben en mogelijke interessante thema’s m.b.t. de toekomst van
Kronenberg. Met behulp van uw antwoorden kan een aantal voorstellen / ideeën nader worden
uitgewerkt.
59. Ook in Kronenberg neemt het Kerkbezoek af. Welke mogelijkheden ziet u om de kerk
(behalve voor kerkdiensten) in de toekomst te gebruiken om deze te kunnen behouden
en onderhouden voor Kronenberg?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................……………......
60. De traditionele energiebronnen (steenkolen, olie, gas) raken langzaam op in de wereld
en alternatieve energie wordt steeds interessanter en actueler. Er zijn elders al dorpen /
groepen mensen die hun eigen energie opwekken. Dit kan op veel manieren. Zou u mee
willen praten over een dergelijk energiecollectief of energiecorporatie in Kronenberg?


Ja



Nee

61. Op dit moment bestaat 80% van alle zorg in Nederland al uit informele zorg
( mantelzorg / zorg door vrijwilligers) en 20 % uit formele / professionele zorg. De
gezondheidszorg staat onder grote druk en de overheid en de professionele
zorgaanbieders trekken zich terug en weer zorgen voor elkaar/naasten, familie etc.
komt weer meer op de eerste plaats te staan. Op diverse plaatsen zijn (met soms groot
succes) zorgcollectieven opgezet waar deze dorpen dit weer zelf veel meer zijn gaan
organiseren. Zou u met ons mee willen praten over het opzetten van een zorgcollectief/
zorgcorporatie in Kronenberg?


Ja



Nee

62. U zit op een mooie zonnige zomerdag in uw tuin te genieten van het mooie weer. U valt in
slaap en droomt lekker weg. U droomt over Kronenberg, maar een Kronenberg zoals dat er in
uw droom over 25 jaar uit ziet en hoe de mensen dan hier met elkaar leven.
U droomt dat in 2040
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
en u wordt (hopen wij) weer met een glimlach wakker.

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.
Na verwerking van de ingevulde enquêtes zullen we middels
groepsgesprekken een verdiepingsslag maken en vervolgens de uitslag
communiceren.
Dorpsraad Kronenberg
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