
‘De Schakel’

Budel-Schoot

Zinkfabriek

Enquête
Denk je mee over de toekomst van Dorplein?

Beste inwoner van Dorplein,

Hoe denken wij, als inwoners, over de toekomst van ons dorp en wat 
hebben we daarvoor nodig? 
Die vraag gaan we samen met jou de komende tijd beantwoorden. 
Stap 1 is deze enquête. Hiermee willen we alle onderwerpen die voor 
Dorplein belangrijk zijn te weten komen. Doe je ook mee?

Vul de enquête in!
Het is belangrijk dat je deze enquête invult vanuit je eigen perspectief. 
Heeft je huishouden meerdere gezinsleden? Vul dan allemaal apart een 
enquête in, zodat we ieders mening horen.

Klaar? 
We komen de enquête begin februari weer bij je ophalen, zorg dus dat 
je hem op tijd hebt ingevuld.

Vragen?
Heb je voor nu vragen? Stel ze aan een van de kerngroepleden of mail 
naar info@samendorplein.nl

Bedankt voor het invullen van de enquête. 
Zo werken we aan een toekomstbestendig Dorplein waarin we samen 
wonen en samen plezier hebben.

Dorplein
Samen

Waarvoor ga je naar gemeenschapshuis ‘De Schakel’?
Biljarten
Huiskamer
Workshops

Fifty Fit
Harmonie
Horeca

Vergaderen
Privé feesten
Weinig tot niet

Schilderclub
Seniorenvereninging
Dansgroep volwassenen

Anders, namelijk:

Ben je bereid bij te dragen aan activiteiten?
Ja, tot €5,- NeeJa, tot €20,- Ja, tot €30,-Ja, tot €10,-

Voor welk doel zou je ‘De schakel’ graag willen gebruiken?
Feesten/partijen
Vergaderingen
Bedrijfsruimte

Anders, namelijk:

Welke buitensporten zouden kunnen samenvoegen op sportpark ‘D’n Opkikker’?

Welke kansen/mogelijkheden zie je op of rondom sportpark ‘D’n Opkikker’?

Welke mogelijkheden zie je voor ‘De Cantine’ naast het reeds aanwezige theater? 

Zou je graag meer contact willen met andere Dorpleiners?
Ja Nee

Recreatie
Neem je deel aan het verenigingsleven in Budel-Dorplein?

Ja, bij

Nee, omdat

Ben je lid van één van de buurtvereningingen?
Ja

Nee, omdat



Welke kansen zie je op dit gebied voor de ondernemers?

Welke kansen zie je op dit gebied voor het dorp?

Voel je voldoende betrokkenheid van Dorpleinse ondernemers met het dorp?
Ja Nee

Bedrijven en ondernemers

Is er behoefte aan meer georganiseerde activiteiten voor de jeugd (tot 18 jaar)?

Ja, namelijk:

Nee

Welke voorzieningen mis je, en waar zou je deze graag zien in Dorplein?

Voorziening Locatie:

Voorziening Locatie:

Voorziening Locatie:

Voor welke leeftijd mis je voorzieningen?
1-3 jaar 3-6 jaar 6-10 jaar 12-16 jaar

Met welke bestaande voorzieningen ben je tevreden?
Speeltuinen Veldjes Verenigingen

Anders, namelijk:

Welke kansen zie je voor de basisschool m.b.t. verbinding met het dorp?

In de toekomst zal er een gezamenlijke basisschool voor Dorplein en Schoot komen. 
Dit besluit is door de gemeente reeds gemaakt. De locatie, daar kunnen we wel nog invloed op uitoefenen.

Welke locaties zijn volgens jou geschikt voor de nieuwe Basisschool?
Teken een ‘B’ op de kaart, bij gebieden die geschikt zouden zijn voor de nieuwe school. (zie achterkant)

Opgroeien
Welke zorgvoorzieningen zie je graag in Dorplein?

Spreekuur wijkondersteuner

Wijksteunpunt

Anders, namelijk:

Zorg en welzijn

Voel je je veilig in Dorplein?
Ja, omdat

Nee, omdat

Voel je je eenzaam in Dorplein?
Ja Nee Soms

Vind je dat er een kloof is tussen Oud-Dorplein en Nieuw-Dorplein?
Nee

Ja

Hoe zou je deze kloof omschrijven?

Heb je ideeën om deze kloof te verkleinen?

Op welke plekken zie je problemen of kansen met betrekking tot verkeersveiligheid?

Probleem KansLocatie

Verkeer

Ben je op dit moment op zoek naar een andere woning?
Nee Ja, in Dorplein

Koop Huur

Ja, buiten Dorplein
Koop Huur

Welke locaties in Dorplein zijn volgens jou geschikt voor woningbouw?

Teken een ‘W’ op de kaart, bij gebieden die geschikt zouden zijn voor woningbouw. (zie achterkant)

Indien ja, wat voor woningen zouden dit moeten zijn? (meerdere keuzes mogelijk)
Starterswoningen
Gezinswoningen

Huurwoningen
Seniorenwoningen

Zorgwoningen

Ben je van mening dat er nieuwe woningen moeten komen in Budel-Dorplein?
Ja Nee

Wat is de reden dat je op zoek bent naar een woning buiten Budel-Dorplein?
Ik wil graag kleiner wonen Ik wil graag groter wonen

Gebrek aan woningaanbod binnen Budel-Dorplein

Budel-Dorplein is te rustig voor mijIk mis dorpsactiviteiten

Ik mis faciliteiten

Anders, namelijk:

Woon je in een koop- of huurwoning?
Koopwoning Huurwoning

Wonen

Hoe lang woon je al in Dorplein?
0-3 jaar 3-6 jaar 6-10 jaar 10+ jaren Mijn hele leven

Ik woon niet in Dorplein, maar ben wel betrokken bij het dorp.

Wat is je leeftijd?
0-12

13-18

19-30

31-50

51-70

70+

Wat is je geslacht?
Man

Vrouw

Algemeen
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