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Samenvattende conclusies 

Achtergronden bij het onderzoek 

In het voorjaar van 2015 heeft Companen in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas een 

onderzoek uitgevoerd naar de ervaren leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van alle dorpen van de 

gemeente. Het is voor de vierde keer dat dit onderzoek is gehouden (naar eerder in 1999, 2005 en 

2009). In grote lijnen is vastgehouden aan de onderwerpen van de vorige edities. Ook dit keer zijn 

vragen gesteld op het vlak van woonklimaat, veiligheid, sociaal klimaat, voorzieningen, bestuurlijk 

klimaat, identiteit van het dorp en het werkklimaat. Daarnaast zijn er aan het leefbaarheidsonderzoek 

van 2015 actuele thema’s toegevoegd, bijvoorbeeld als het gaat om het langer zelfstandig blijven wonen 

en de zelfredzaamheid van de bewoners.  

 

Opzet enquête  

Net als bij de vorige editie is er ook nu weer een enquête gehouden onder zelfstandige huishoudens. 

Daarnaast is er een enquête gehouden onder thuiswonende jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. 

Onder beide groepen is een a-selecte steekproef getrokken. De mensen in de steekproef hebben een 

uitnodigingsbrief ontvangen om mee te doen aan de leefbaarheidsenquête. De zelfstandige 

huishoudens konden de enquête online invullen of via de bijgevoegde antwoordkaart een schriftelijke 

vragenlijst aanvragen. De jongeren konden alleen via de internet-enquête aan het onderzoek meedoen. 

Daarnaast is aan tweederde van alle leden van het Burgerpanel gevraagd of zij interesse hadden om 

deel te nemen aan het leefbaarheidsonderzoek. Geïnteresseerden hebben hierop een internetlink naar 

de leefbaarheidsenquête per mail ontvangen. 

 

Woonklimaat 

Tevredenheid woonomgeving en verhuisgeneigdheid 

 De inwoners van Horst aan de Maas zijn net als in 2009 zeer tevreden over hun woning en 

woonomgeving. De woningen worden als kwalitatief goed en ruim beoordeeld. Verder is de rustige 

en landelijke omgeving een sterk punt. De tevredenheid over de woonomgeving (7,5) is 

toegenomen (in 2009 een 7,2 in 2005 en 1999 en 7,1 als rapportcijfer) 

 De komende vijf jaar denkt ongeveer 12% van de huishoudens te gaan verhuizen. De binding aan de 

eigen woonplaats is groot; een groot deel van deze mensen wil bij verhuizing in het huidige dorp 

blijven wonen. Bij de thuiswonende jongeren is de verhuisgeneigdheid ten opzichte van 2009 iets 

afgenomen; 14% denkt de komende vijf jaar te verhuizen. 

 Ongeveer driekwart van de verhuisgeneigden vindt dat de verhuismogelijkheden beter kunnen in 

hun dorp. Met name het aantal geschikte huurwoningen vindt men vaak nog te beperkt. 

 

Bewoners van de grotere dorpen (Horst, Sevenum en Grubbenvorst) zien vooral het 

voorzieningenniveau als sterk pluspunt van hun woonomgeving. In de kleinere dorpen scoren aspecten 

als rust en ruimte hoger. 

In de meeste dorpen wil een groot deel bij verhuizing in het huidige dorp blijven wonen. Dat geldt in 

grote mate voor Horst en America. In Broekhuizenvorst en Hegelsom is die binding aan het dorp bij 

verhuizing minder sterk. 
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Vooral in Kronenberg, Meerlo, Meterik, Swolgen, Evertsoord en Griendtsveen vinden verhuisgeneigden 

dat het woningaanbod onvoldoende aansluit bij hun verhuiswensen. 

 

 
 

Aanpasbaarheid van de woningvoorraad 

 Zo’n 12% van de huishoudens vindt dat hun huidige woning voldoende geschikt is om er langdurige 

zorg of ondersteuning te ontvangen. Ruim de helft van de mensen geeft aan dat men in dat geval 

wel thuis kan blijven wonen, maar dat er wel aanpassingen of zorg aan huis noodzakelijk zijn. 

 Mocht het nodig zijn, dan zal een op de vijf huishoudens de huidige woning aanpassen om er zolang 

mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een even grote groep van de huishoudens is echter 

op dit moment nog niet bezig met de aanpasbaarheid van hun woning. Dat geldt vooral voor de 

huishoudens tot 55 jaar, maar ook onder de huishoudens tussen de 55 en 75 jaar heeft ongeveer 

15% nog niet nagedacht over de (on)mogelijkheden om in de huidige woning te blijven wonen als 

men zorgbehoevend wordt. 

 

Met name in Tienray, Meterik, Broekhuizen en Meerlo wonen relatief veel 55 plussers die op dit 

moment nog niet bezig zijn met het eventueel aanpassen van hun woning, mocht men te maken krijgen 

met een zorgbehoefte. In Evertsoord, Melderslo, Grubbenvorst en Griendtsveen is dit besef veel sterker 

aanwezig. 

 

Betrokkenheid bij de leefomgeving 

Verantwoordelijkheidsgevoel voor buurt en dorp 

 Veel inwoners van Horst aan de Maas voelen zich medeverantwoordelijk voor zowel hun buurt als 

dorp. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is voor de buurt nog iets sterker dan voor hun dorp (88% 

van de inwoners voelt zich medeverantwoordelijk voor hun buurt, tegenover 75% van de inwoners 

dat zich medeverantwoordelijk voelt voor het dorp). Bovendien is het verantwoordelijkheidsgevoel 

voor het dorp iets afgenomen ten opzichte van zes jaar geleden (van 87% in 2009 naar 75% in 

2015)..  

 Ongeveer eenderde van de inwoners is het afgelopen jaar actief geweest bij acties of evenementen 

om hun buurt te verbeteren. Hetzelfde geldt voor acties met betrekking tot verbetering van de 

leefbaarheid in het dorp. Vaak ging het daarbij om de organisatie van een buurt- of dorpsfeest. 

 Onder jongeren zien we een afname van de betrokkenheid bij het organiseren van activiteiten of 

evenementen voor hun buurt of dorp. Ongeveer een op de tien jongeren heeft hier het afgelopen 

jaar aan meegeholpen. Wel heeft ruim de helft meegedaan aan een van deze activiteiten. 

 

Met name in de dorpen Griendtsveen, Kronenberg en Broekhuizen zijn relatief veel inwoners actief 

geweest bij het organiseren van activiteiten. In de grotere dorpen van de gemeente (Horst, Sevenum en 

Grubbenvorst) is deze organisatiekracht minder sterk aanwezig. 

Inwoner Broekhuizen: “voor ons is natuur water wandelen erg belangrijk. Een nadeel van de plek 

waar we wonen is dat er veel vrachtverkeer langs komt.” 

Inwoner Grubbenvorst: “Wat wij het meest waarderen aan de woonomgeving is de ligging aan de 

Maas en de Venloseweg er naar toe.” 
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Veiligheid 

Veiligheidsgevoel en aanpak van problemen 

 Bewoners zijn zeer tevreden over de veiligheid in hun dorp. Gemiddeld geeft men een 7,6 voor de 

veiligheid in hun dorp. Daarmee is het rapportcijfer verbeterd ten opzichte van 2009. Een ruime 

meerderheid van de inwoners voelt zich dan ook zelden of nooit onveilig in hun dorp (89%). 

 Als mensen zich onveilig voelen is dat met name op donkere plekken met weinig straatverlichting. 

Ook zijn in verschillende dorpen wegen genoemd waarbij de verkeerssituatie en/of het rijgedrag 

van verkeersdeelnemers voor onveilige situaties zorgt. 

 Werd woninginbraak bij het leefbaarheidsonderzoek in 2009 nog niet bij de tien grootste 

aandachtspunten genoemd, dit jaar voert dit punt de lijst aan met belangrijkste problemen die met 

prioriteit aangepakt moeten worden. Andere problemen (zoals parkeeroverlast en fietsendiefstal) 

volgen op ruime afstand. 

 Enkele kernen geven bewoners aan dat de integratie van de Poolse arbeidsmigranten een 

aandachtspunt. Daarbij gaat het deels om de huisvestingssituatie (hoe zorg je voor goede 

huisvesting en voorkom je overlast voor omwonenden?) en deels om het bieden van voldoende 

activiteiten na het werk, zodat ook op deze wijze de kans op overlastsituaties beperkt wordt. 

 

De verschillen in het veiligheidsgevoel tussen de dorpen in de gemeente zijn zeer beperkt. In de basis 

voelt men zich in elk dorp zeer veilig. Toch is dit gevoel van veiligheid in dorpen als Broekhuizenvorst, 

Broekhuizen en Griendtsveen net wat groter dan in Tienray, Horst en Grubbenvorst. 

 

 
 

Verbeteren van de veiligheid 

 Als verbeterpunten geven mensen aan dat politie meer zichtbaar op straat zou mogen zijn, 

verbetering van de verkeersveiligheid (snelheidscontroles, geen vrachtverkeer door de bebouwde 

kom) en het verbeteren en/of toevoegen van straatverlichting. 

 Veel huishoudens hebben geen idee wat zij zelf zouden kunnen bijdragen in het verbeteren van de 

veiligheid. Anderen zeggen dat bewoners zelf hun gedrag moeten verbeteren (bijvoorbeeld in het 

verkeer) en dat bewoners met elkaar meer inspanningen moeten doen om de sociale controle in de 

buurt / dorp te verbeteren. 

 Bijna de helft van de inwoners spreekt andere mensen wel eens aan op hun gedrag, terwijl bij de 

jongeren maar een op de vijf dit wel eens doet. Ten opzichte van 2009 zien we dat huishoudens iets 

vaker andere mensen aanspreken op hun gedrag, terwijl jongeren dat juist minder vaak zijn gaan 

doen. 

 

 

Inwoner Horst: “Betere verlichting langs wegen die veel gebruikt worden. Zoals de Tienrayseweg. 

Deze weg is zeer onveilig en wordt veelvuldig gebruikt door jongeren die in het weekend uitgaan.” 

 

 

Inwoner Sevenum: “We moeten zelf leren om onze auto’s op een veilige en normale manier te 

parkeren”. 

Inwoner Melderslo: “Regelmatig dit soort buurtonderzoeken houden. De rest zal de gemeente en/of 

Woningstichting moeten doen.” 

Inwoner America: “Ik heb een app aangemaakt voor de bewoners in de straat, als ze zich onveilig 

voelen kunnen ze dit daar melden zodat iedereen te hulp kan schieten of alert kan zijn..” 

Inwoner Sevenum: “We kunnen zelf niets doen, alleen telkens bij een delict aangifte doen.” 
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Sociaal klimaat 

Contact tussen bewoners 

In de basis vindt men dat het contact tussen de bewoners onderling goed is. Als rapportcijfer geeft men 

voor het sociaal klimaat in het dorp een 7,2 (gelijk aan 2009 en iets hoger dan in 2005 en 1999; destijds 

een 7,0). Jongeren zijn iets minder tevreden dan in 2009, maar zij geven als rapportcijfer nog altijd een 

dikke voldoende (7,6). 

 

Vrijwilligerswerk 

 Ongeveer 60% van de inwoners van de gemeente is voor een of meerdere organisaties actief als 

vrijwilliger. Daarmee is het vrijwilligersschap iets toegenomen ten opzichte van 2009. Bij de 

jongeren is ongeveer een derde actief als vrijwilliger. Ook dat is een lichte toename ten opzichte 

van zes jaar geleden. 

 De meeste mensen zijn actief als vrijwilliger bij een vereniging of club (27%), op ruime afstand 

gevolgd door vrijwilligerswerk op school. Ongeveer 1% is actief bij een lokaal wwz-initiatief.  

 Onder de jongeren is de intentie om vrijwilliger te worden iets groter dan onder zelfstandige 

huishoudens. Bij de jongere zelfstandige huishoudens is de intentie om vrijwilliger te worden iets 

hoger dan onder 65-plussers. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd houdt dus niet 

direct in dat mensen eerder bereid zijn om als vrijwilliger actief te worden. 

 

In alle dorpen is meer dan de helft van de inwoners op enige wijze actief als vrijwilliger. In Griendtsveen, 

Melderslo, Kronenberg en Lottum is het vrijwilligersschap het grootst; slechts eenderde of nog minder is 

daar niet actief. De meeste inwoners zijn als vrijwilliger actief bij een vereniging of club (40%). Andere 

organisaties worden minder vaak genoemd. Wel zijn er in sommige dorpen organisaties die duidelijk 

meer vrijwilligers trekken dan in andere dorpen. Goede voorbeelden hiervan zijn het gemeenschapshuis 

in America, Griendtsveen en Kronenberg, het dorpsplatform in Hegelsom en het lokale initiatief voor 

wonen-welzijn-werk in Meerlo. 

 

Verenigingsleven 

 Gemiddeld is bijna 60% van de mensen in Horst aan de Maas lid van een vereniging. Daarmee is er 

sprake van een duidelijke afname van het lidmaatschap van een vereniging (in 2009 nog 67%, in 

2005: 69%, in 1999: 65%). Het lidmaatschap van jongeren ligt aanzienlijk hoger dan bij de 

zelfstandige huishoudens. Slechts 17% van de jongeren is geen lid van een vereniging (ongeveer 

gelijk aan 2009; 16%).  

 

Met name in Lottum, Melderslo, Kronenberg en Broekhuizenvorst zijn relatief veel mensen aangesloten 

bij een vereniging. In Horst, Hegelsom, Grubbenvorst en Tienray ligt het lidmaatschap van een 

vereniging onder het gemeentelijk gemiddelde. 

 

Verlenen van mantelzorg 

 Ongeveer een op de vijf inwoners van Horst aan de Maas verleent op dit moment mantelzorg. 

Daarmee ligt het aandeel mantelzorgers in de gemeente iets boven het landelijk gemiddelde. Ten 

opzichte van 2009 (21%) is het aandeel mantelzorgers in de gemeente ongeveer gelijk gebleven (in 

2005 lag het aandeel mantelzorgers nog wat lager: 16%). 

 Gemiddeld genomen besteed een mantelzorger in Horst aan de Maas 11 uur per week aan het 

verlenen van zorg en/of ondersteuning. Daarmee lijkt het aantal uur mantelzorg dat wekelijks 

wordt verleend, te zijn toegenomen ten opzichte van 2009. Ook al is een exacte vergelijking niet 
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mogelijk. Ongeveer 5% van de mantelzorgers verleent meer dan 30 uur per week mantelzorg. Deze 

mantelzorgers zijn relatief ouder en hun zorg heeft vaak betrekking op een thuiswonende partner 

of kind. 

 Er worden veel verschillende vormen van mantelzorg verleend, maar met name het meegaan, halen 

en brengen naar een arts / ziekenhuis komt vaak voor, net als gezelschap houden, het uitvoeren van 

klussen in huis of tuin en boodschappen doen. 

 Ruim eenderde van de mantelzorgers ontvangt geen verdere ondersteuning. Van de mantelzorgers 

die wel ondersteuning krijgen, krijgt de meerderheid hulp van andere familieleden. Mantelzorgers 

die op dit moment geen verdere ondersteuning krijgen, geven zelf aan in de meeste gevallen ook 

geen behoefte aan verdere ondersteuning te hebben. Maar als het aantal uren dat mantelzorg 

wordt verleend toeneemt, neemt ook de behoefte aan ondersteuning duidelijk toe; van de mensen 

die meer dan 30 uur per week mantelzorg verlenen, geeft slechts 12% aan geen verdere 

ondersteuning nodig te hebben. Zij hebben het meest behoefte aan een betere afstemming van de 

werkzaamheden met professionele zorgorganisaties, concrete hulp bij verzorging en verpleging en 

respijtzorg. 

 Ook bij de thuiswonende jongeren geeft een op de vijf aan wel eens zorg of ondersteuning te 

bieden aan een gezinslid. 

 

Het aandeel mantelzorgers ligt in Tienray en America duidelijk boven het gemeentelijk gemiddelde. In 

Griendtsveen, Meterik en Evertsoord blijft het aandeel mantelzorgers achter. 

 

 

Voorzieningenniveau 

 De gemiddelde tevredenheid over het voorzieningenniveau is in Horst aan de Maas in de afgelopen 

jaren toegenomen. Gaf men in 2009 nog als gemiddeld rapportcijfer een 6,4 (in 2005 een 5,8 en in 

1999 een 5,5), nu ligt dat op een 6,8. Ook jongeren zijn meer tevreden over het 

voorzieningenniveau dan zes jaar geleden. 

 Ongeveer een kwart van de huishoudens zegt een of meerdere voorzieningen in het dorp te missen. 

Hierbij is wel sprake van grote verschillen tussen de dorpen. Van de thuiswonende jongeren mist 

42% een of meerdere voorzieningen in het eigen dorp. Veel genoemde voorzieningen hierbij zijn: 

een hangplek / jeugdsoos voor jongeren, een pinautomaat en supermarkt. 

 Het aandeel inwoners dat vindt dat het voorzieningenniveau in hun dorp de laatste jaren vooruit is 

gegaan, is groter dan het aandeel dat vindt dat het voorzieningenniveau achteruit is gegaan. Ook 

hier geldt dat er grote verschillen zijn tussen de dorpen. 

 

In veel dorpen wordt de supermarkt, huisarts en basisschool als een van de drie belangrijkste 

voorzieningen genoemd. Daarnaast worden ook vaak het gemeenschapshuis en de bank / pinautomaat 

vaak genoemd. In een enkel dorp wordt de bushalte als een van de belangrijkste voorzieningen 

genoemd (Broekhuizenvorst, Griendtsveen, Evertsoord, Swolgen). 

Inwoner Grubbenvorst: “ik woon alleen met mijn zoon en ik wil graag gaan werken (heb nu 

bijstandsuitkering), maar kan mij zoon niet loslaten en ik moet heel wat regelen, zoals verandering in 

belasting, opvang, het huishouden, etc.” 

Inwoner Broekhuizen: “ik had graag ondersteuning van mijn familie gehad bij de zorg voor mijn 

vader en misschien was een mantelzorgcoach toen wel goed geweest voor mij.” 
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Bij 13 van de 16 dorpen vindt 80% of meer van de inwoners dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn. 

Met name in Hegelsom zijn relatief veel inwoners van mening dat er te weinig ontmoetingsplekken zijn 

(39%). 

In Horst, Kronenberg en Grubbenvorst is men erg positief over de ontwikkeling van het 

voorzieningenniveau. In deze dorpen is de afgelopen jaren ook sterk geïnvesteerd in het 

voorzieningenniveau. Met name in Swolgen, Broekhuizenvorst, Meterik en Lottum vindt een groot deel 

van de bevolking dat het voorzieningenniveau achteruit is gegaan.  

Sommige bewoners van de kleinere kernen geven aan dat er teveel wordt geïnvesteerd in het 

voorzieningenniveau van Horst, waardoor de andere kernen achterblijven. 

 

 

Bestuurlijk klimaat 

 Veel inwoners vinden het belangrijk om mee te praten over belangrijke zaken in de gemeente, maar 

slechts eenderde heeft behoefte om dit ook daadwerkelijk te doen. 

 Van de jongeren vindt ongeveer vier op de tien dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om mee 

te denken. Een kwart vindt dat er wel voldoende mogelijkheden zijn. Ongeveer 35% heeft hier geen 

goed zicht op. Overigens blijkt een meerderheid van de jongeren ook geen behoefte te hebben om 

(meer) mee te kunnen praten over hun dorp. 

 Gemiddeld geven inwoners van Horst aan de Maas een 6,6 als rapportcijfer voor het bestuurlijk 

klimaat in hun dorp. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2009 (6,4) en ten opzichte van 

2005 (5,9) en 1999 (6,1). Jongeren geven juist een lager cijfer ten opzichte van 2009; een 6,0 (in 

2009 nog 6,5). 

 Thema’s waarvoor meer aandacht zou moeten zijn, zijn: verkeersveiligheid en het woningaanbod. 

Ook in 2009 waren dit de meest genoemde thema’s, al is het aandeel huishoudens dat 

verkeersveiligheid noemt iets afgenomen, terwijl het woningaanbod voor meer mensen 

nadrukkelijker op de agenda moeten komen te staan. 

 De landelijke tendens is dat er steeds meer wordt verwacht van de zelfredzaamheid van de 

inwoners, terwijl de gemeente een steeds meer faciliterende rol zal krijgen. Niettemin vindt een 

meerderheid van de bevolking dat de gemeente deze thema’s moet oppakken. Ongeveer een derde 

vindt dat dit in een eerste instantie een taak is van het dorpsplatform. Slechts een klein deel van de 

inwoners vindt dat de bewoners zelf aan zet zijn om deze thema’s op te pakken. 

 

Identiteit van het dorp 

Binding met het dorp 

 Het merendeel van de inwoners voelt zich verbonden met hun dorp, maar niet sterk. Van de 

jongeren voelt 82% zich in meer of mindere mate verbonden met het eigen dorp. Dat is iets minder 

dan in 2009 (87%). 

Inwoner Lottum: “Alle kleine kernen rondom Horst worden kleiner en slechter. Alle voorzieningen, 

activiteiten en aanpassingen vinden plaats in Horst.”.  

Inwoner Meerlo: We leven in een mooi dorp met rondom veel groen en wandelmogelijkheden. 

Probleem is het toenemende vrachtverkeer over de drukke doorgaande weg de Hoofdstraat. En het 

vertrek van de bakker! Een dorp zonder bakker is als een huwelijk zonder vrouw.” 
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 Inwoners voelen zich het meest verbonden met hun dorp, gevolgd door de buurt. De binding met 

het dorp is sterk toegenomen ten opzichte van zes jaar geleden, terwijl de binding met de eigen 

buurt is afgenomen. De binding met de gemeente is in de afgelopen jaren afgenomen. In 2009 (vlak 

voor de gemeentefusie) was de binding met de gemeente gemiddeld nog 15%, in 2015 voelt 8% van 

de inwoners zich het meest verbonden met de gemeente. De schaalgrootte van de gemeente lijkt 

dus van invloed te zijn geweest op de binding die men met de gemeente heeft. 

 

De verbondenheid onder inwoners van Griendtsveen met het eigen dorp is het grootst in de gemeente 

Horst aan de Maas. Mogelijk speelt hierbij de ligging aan de rand van de gemeente, met een sterke 

oriëntatie op Noord-Brabant, een rol. Ook in America, Melderslo en Lottum voelen inwoners zich sterk 

verbonden met het eigen dorp. In de meeste dorpen blijft het aandeel inwoners dat helemaal geen 

band heeft met het dorp beperkt tot maximaal 10%. 

 

 
 

Ontwikkeling van het dorp in de afgelopen jaren 

 Een kleine meerderheid van de inwoners (54%) vindt dat hun dorp de laatste vijf jaar in meer of 

mindere mate vooruit is gegaan. 16% van de mensen vindt dat hun dorp juist achteruit is gegaan. 

 Inwoners meten de beleving of hun buurt vooruit of achteruit is gegaan vooral af aan de 

ontwikkeling van het voorzieningenniveau en de ontwikkeling van de sociale contacten. 

 

In Kronenberg, Hegelsom, Grubbenvorst en Horst zijn mensen erg tevreden over de ontwikkeling van 

hun dorp. Vaak benoemt men het voorzieningenniveau als positieve factor in de vooruitgang van hun 

dorp. In Hegelsom en Kronenberg vinden veel inwoners dat een verbeterd onderlinge contact tussen 

bewoners ook belangrijk is geweest in de vooruitgang van hun dorp. 

Twee dorpen springen eruit als het gaat om een negatieve ontwikkeling; Evertsoord en 

Broekhuizenvorst. In Broekhuizenvorst was het voorzieningenniveau volgens inwoners een belangrijke 

oorzaak in de achteruitgang van hun dorp, naast het woningaanbod. In Evertsoord noemt men vooral 

het verminderde onderlinge contact als reden voor de achteruitgang. 

 

 Er is een aantal specifieke zaken dat mensen bezig houdt met betrekking tot de ontwikkeling van 

hun dorp: het vrachtverkeer dat door de bebouwde kom rijdt, het zwerfvuil, de vraag of het huidige 

voorzieningenniveau in de dorpen gehandhaafd kan blijven (zoals het openhouden van de school of 

het behoud van de pinautomaat). Ook de integratie van Poolse arbeidsmigranten wordt een aantal 

maal aangestipt, net als de overlast van megastallen. 

Werkklimaat 

 Ongeveer 40% van de werkenden / studerenden doet dit binnen de gemeentegrenzen. Ongeveer 

een derde studeert of werkt in een buurgemeente van Horst aan de Maas. Een kwart forenst over 

een grotere afstand. 

 Het aandeel jongeren dat werkt is sterk afgenomen ten opzichte van 2009. Ongeveer 60% van de 

jongeren heeft een (bij)baan. In 2009 was dat nog 83%. Over alle linies is het aandeel werkende 

jongeren afgenomen (zowel de reguliere bijbaan als vakantiewerk). Goed vergelijkbare landelijke 

Inwoner Horst: “Het dorpsgevoel is eigenlijk tweeledig; dat vind ik het mooie van Horst. Je kunt er 

"anoniem" wonen als je wilt, maar het is ook nog een dorp waar je samen dingen kunt doen als je die 

keuze maakt.” 
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cijfers zijn er niet. Wel constateerde het CBS dat het aantal scholieren met een bijbaan sinds 2010 

(crisisjaren) is afgenomen. Voorheen lag het percentage scholieren met een bijbaan landelijk op 

60%, nu op 55%. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De gemeente Horst aan de Maas vindt het belangrijk om goed zicht te houden op de leefbaarheid in 

haar dorpen. Eens in de vijf jaar vindt er daarom een uitgebreid leefbaarheidsonderzoek plaats onder 

haar inwoners. De eerste twee onderzoeken vonden plaats in 1999 en 2005. In 2009 is nog een leef-

baarheidsonderzoek uitgevoerd vooruitlopend op de gemeentelijke fusie. Het huidige onderzoek is het 

tweede onderzoek dat wordt uitgevoerd onder de inwoners van de huidige 16 dorpen.  

 

1.2 Aanpak 

Zelfstandige huishoudens en jongeren 

Net als bij de vorige editie is er ook nu weer een enquête gehouden onder zelfstandige huishoudens en 

onder jongeren (bestemd voor thuiswonende jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar). De vragenlijst 

van de jongerenenquête sluit in grote lijnen aan bij de vragenlijst van het reguliere onderzoek, maar is 

qua vraagstelling en bejegening toegespitst op jongeren. 

 

In de lijn met vorige edities 

Het is niet alleen belangrijk om te weten wat de inwoners van Horst aan de Maas anno 2015 vinden van 

de leefbaarheid van hun dorp en gemeente, maar ook om te kijken of hun mening en ervaringen in de 

loop der jaren is veranderd. Om die reden is het belangrijk om de uitkomsten van het nieuwe leefbaar-

heidsonderzoek te vergelijken met de resultaten uit eerdere edities. Daarom sluit de enquête qua 

vraagstelling en thematiek zoveel mogelijk aan bij de eerdere onderzoeken. Daarnaast is er een aantal 

actuele onderwerpen op het vlak van leefbaarheid toegevoegd waarvan we het als gemeente belangrijk 

vinden om ook daar zicht te hebben op de mening van onze inwoners. Daarom zijn er aan het leefbaar-

heidsonderzoek van 2015 enkele nieuwe vragen toegevoegd. Het langer zelfstandig blijven wonen en de 

zelfredzaamheid van de bewoners zijn thema’s die de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de agenda 

zijn komen te staan. Hierover hebben we nieuwe vragen aan de enquête toegevoegd. 

 

Vergelijking met gebiedsprofielen Wonen Limburg 

Het leefbaarheidsonderzoek zegt veel over hoe inwoners over thema’s als veiligheid, woonklimaat en 

sociaal klimaat in de gemeente Horst aan de Maas denken. Daarnaast zijn er ook tal van andere 

gegevens beschikbaar met betrekking tot de feitelijke registratie van leefbaarheidsaspecten. Denk aan 

statistische informatie van het CBS en de registratie van overlastsituaties en misdrijven op basis van 

Politiegegevens. Veel van deze gegevens zijn gebundeld in de gebiedsprofielen van Wonen Limburg. 

Voor elk dorp in hun werkgebied
1
 heeft zij scores voor diverse leefbaarheidsindicatoren in beeld 

gebracht aan de hand van objectieve statistische informatie. De scores per dorp zijn gerelateerd aan het 

gemiddelde van hun hele werkgebied. 

In dit onderzoek vergelijken we de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek - waar mogelijk - met de 

scores op leefbaarheidsindicatoren uit de gebiedsprofielen van Wonen Limburg.  

 

                                                                 
1 Voor de gemeente Horst aan de Maas betekent dit dat voor alle dorpen een gebiedsprofiel is opgesteld, uitgezonderd Everts-

oord. 
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1.3 Werkwijze en respons 

Opzet enquête 

Zoals gezegd is er een afzonderlijke huishoudens- en een jongerenenquête gehouden. Uit alle zelf-

standige huishoudens en alle inwonende jongeren tussen 12 en 16 jaar is een a-selecte steekproef 

getrokken. Zij hebben in het voorjaar van 2015 een uitnodigingsbrief ontvangen om mee te doen aan de 

leefbaarheidsenquête. In deze brief stond een internetlink inclusief persoonlijke gebruikersnaam en 

wachtwoord waarmee men de enquête via internet kon invullen. Zelfstandige huishoudens die geen 

beschikking hebben over internet of de vragenlijst liever schriftelijk wilden invullen hebben de 

mogelijkheid gekregen om via een antwoordkaart een schriftelijke vragenlijst op te vragen en deze in te 

vullen. 

Zowel de zelfstandige huishoudens als de jongeren hebben drie weken de tijd gekregen om de enquête 

in te vullen. 

 

Deelname Burgerpanel 

Een deel van de huishoudens in Horst aan de Maas is aangesloten bij het Burgerpanel. Het Burgerpanel 

wordt betrokken wanneer de gemeente inzicht wil krijgen in de mening van bewoners over een bepaald 

thema. Aanvullend op de a-selecte steekproef bij de zelfstandige huishoudens is aan twee derde van de 

leden van het Burgerpanel via een mailing gevraagd of zij interesse hebben om deel te nemen aan het 

leefbaarheidsonderzoek. Dit om geen oververtegenwoordiging van deelnemers aan het Burgerpanel in 

de uiteindelijke respons te krijgen. 550 leden van het Burgerpanel hebben aangegeven deel te willen 

nemen aan de enquête. Zij hebben hierop een link naar de leefbaarheidsenquête per mail ontvangen. 

 

Respons 

In totaal hebben 2.514 zelfstandige huishoudens meegedaan aan het onderzoek; een respons van 33%. 

Ongeveer 4% van hen heeft een schriftelijke vragenlijst opgevraagd en ingevuld. De overige 

respondenten hebben via internet meegedaan. 

 
Tabel 1.1: Gemeente Horst aan de Maas. Respons Leefbaarheidsonderzoek naar doelgroep en enquêtewijze 

Doelgroep Steekproef Respons Via internet Schriftelijk 
Zelfstandige huishoudens 

 ‘Reguliere’ huishoudens 

 Lid Burgerpanel 

7.721 
7.171 

550 

2.514 (33%) 
2.075 (29%) 

439 (80%) 

2.425 (96%) 
1.986 (96%) 
439 (100%) 

89 (4%) 
89 (4%) 

- 

Jongeren 1.250 424 (34%) 424 (100%) - 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Deze respons is ruim voldoende om betrouwbare uitspraken op gemeenteniveau te kunnen doen (uit-

gaande van een betrouwbaarheidsniveau van 95% en 7% onnauwkeurigheidsmarge). 

Van alle zelfstandige huishoudens behoorde 489 huishoudens tot het Burgerpanel (19%). De respons 

onder deze groep (80%) is –logischerwijs- beduidend hoger dan bij de ‘reguliere’ huishoudens (29%). Zij 

hebben in een eerder stadium van de mailing aangegeven mee te willen doen aan het onderzoek. 

Daarnaast voelen deelnemers van een dergelijk panel zich verhoudingsgewijs meer betrokken bij de 

gemeente dan huishoudens die hier niet bij aangesloten. Ook vinden zij het belangrijk om bij dergelijke 

peilingen hun stem te laten horen. 

Van alle aangeschreven jongeren heeft 34% de enquête ingevuld (424 van de 1.250 aangeschreven 

jongeren). 

 



 

1507.109/G | Leefbaarheidsonderzoek 2015  11 

Vergelijking respons eerdere onderzoeken 

De respons op de huishoudensenquête ligt hoger dan bij de editie van 2009 (2.070 respondenten; 28%), 

toen de enquête voor de eerste keer in de huidige 16 dorpen is gehouden.  

De respons op de jongerenenquête is nagenoeg gelijk aan de respons in 2009 (destijds 435 

respondenten). De analyses van de jongerenenquête zijn - net als bij de vorige editie - alleen op 

gemeenteniveau uitgevoerd. 

 

Respons per dorp 

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de verschillen tussen de dorpen als het gaat om leefbaarheids-

aspecten. Hiervoor dient ook op dorpsniveau voldoende respons te zijn op de enquête. In onderstaande 

tabel staat de respons per dorp weergegeven: 

 
Tabel 1.2: Gemeente Horst aan de Maas. Respons leefbaarheidsonderzoek zelfstandige huishoudens naar dorp 

 Totaal aantal huishoudens Steekproef huishoudens Respons 

America 820 570 153 (19%) 

Broekhuizen 320 317 102 (32%) 

Broekhuizenvorst 440 431 142(32%) 

Griendtsveen  215 212 54 (25%) 

Grubbenvorst 1.990 645 207 (10%) 

Hegelsom 730 555 170 (23%) 

Horst 5.390 680 328 (6%) 

Lottum 820 570 174 (21%) 

Melderslo 760 555 180 (24%) 

Meterik 530 519 156 (29%) 

Evertsoord 80 74 22 (28%) 

Kronenberg 425 425 124 (29%) 

Sevenum 2.590 660 252 (10%) 

Meerlo 755 555 174 (23%) 

Swolgen 490 472 139 (28%) 

Tienray 495 481 133 (27%) 

Niet ingevuld - - 4 (-) 

Gemeente 16.850 7.721 2.510 (15%) 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

In de meeste dorpen is de respons voldoende om betrouwbare uitspraken op dorpsniveau te kunnen 

doen, uitgaande van de eerdere genoemde betrouwbaarheids- en nauwkeurigheidsuitgangspunten. Bij 

twee dorpen ligt de respons lager; Griendtsveen en Evertsoord. Bij Griendtsveen hanteren we een 

ruimere nauwkeurigheidsmarge (10%), bij Evertsoord moeten de uitkomsten van de enquête eerder als 

indicatief worden beschouwd. Het kleine aantal inwoners van dit dorp maakt dat vrijwel alle 

huishoudens geënquêteerd moeten worden willen we hier tot betrouwbare uitspraken kunnen komen. 

 

1.4 Leeswijzer 

In de hoofdstukken 2 tot en met 9 beschrijven we achtereenvolgens de resultaten binnen de 

verschillende dimensies van het leefbaarheidsonderzoek, te weten: 

 Woonklimaat 

 Veiligheid 

 Sociaal klimaat 
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 Voorzieningen 

 Bestuurlijk klimaat 

 Identiteit dorp 

 Werkklimaat 

 

We gaan per dimensie in op de resultaten op gemeenteniveau en daarnaast beschrijven we relevante 

verschillen tussen de 16 dorpen van de gemeente. Daarnaast kijken we ook naar verschillen en 

overeenkomsten ten opzichte van het leefbaarheidsonderzoek uit 2009 en (waar mogelijk in het geval 

van de zelfstandige huishoudens ook 2005 en 1999
2
). 

Naast de hoofdrapportage hebben we net als in 2009 voor ieder dorp een dorpsfoto opgesteld. Hierbij 

zoomen we nader in op de specifieke aandachtspunten (zowel in positieve- als negatieve zin) voor elk 

dorp. 

 

 

  

                                                                 
2 In 2005 en 1999 heeft er geen jongerenenquête plaatsgevonden 



 

1507.109/G | Leefbaarheidsonderzoek 2015  13 

2 Woonklimaat 

We werpen eerst een blik op de dimensie ‘Woonklimaat’. De waardering van de huidige woning en 

woonomgeving en eventuele verhuisplannen staan hierin centraal. Ook is gevraagd naar de aanpasbaar-

heid van de woningvoorraad met het oog op het langer zelfstandig wonen. 

 

2.1 Tevredenheid woonklimaat 

Bij de tevredenheid van het woonklimaat kijken we zowel naar de waardering van de eigen woning als 

de directe woonomgeving. 

 

 

 

 

 

Waardering aspecten van de woning 

Inwoners van Horst aan de Maas zijn erg tevreden over hun woning. Gemiddeld geven zij als rapport-

cijfer een 7,9 (gelijk aan het cijfer in 2009
3
). Aan de huishoudens is gevraagd wat zij het meest 

waarderen aan hun woning. Hierbij vergelijken we de uitkomsten van huurders en eigenaar-bewoners 

met elkaar. 
 

 
Figuur 2.1:  Gemeente Horst aan de Maas. Meest gewaardeerde aspecten aan de woning volgens huurders en eigenaar-

bewoners* 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
* Respondenten konden maximaal drie antwoorden geven. Hierdoor kan de som van alle antwoorden boven de 100% uitkomen. 
  

Zowel bij huurders als eigenaar-bewoners is de goede kwaliteit het aspect dat men het meest aan de 

eigen woning waardeert. Bij huurders gaat het wel om een kleiner aandeel dan bij de eigenaar-

bewoners. Bij eigenaar-bewoners scoort ook de aanwezigheid van een grote tuin en de grootte van de 

woning hoog. Bij de huurders steken er geen aspecten duidelijk boven uit. Zowel de kwaliteit, een grote 

                                                                 
3 In 2005 en 1999 is er geen rapportcijfer voor de eigen woning gegeven. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Goede kwaliteit woning

Aanwezigheid grote tuin

Het is een grote woning

Geschikte woning, ook bij fysieke beperkingen

Aanwezigheid kleine tuin

Goedkope woning

Het is een kleine woning

Het is een gelijkvloerse / aangepaste woning

Overig

Huurwoning Koopwoning

Rapportcijfer wonen  

algemeen 

Rapportcijfer woning 
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of juist kleine woning, maar ook de geschiktheid bij eventuele beperkingen scoren goed. Bij de categorie 

‘overig’ waarderen zowel huurders als eigenaar-bewoners vaak de goede ligging (een rustige omgeving 

of juist vlakbij het centrum van hun dorp). Eigenaar-bewoners noemen ook soms de authentieke sfeer 

van de woning (met name als het om een monumentale woning of boerderij gaat). 

 

 

 

 

 

Waardering aspecten woonomgeving 

Ook de waardering voor de woonomgeving is hoog. Bewoners van de gemeente geven gemiddeld een 

7,5. Dit is gelijk aan het rapportcijfer uit het vorige leefbaarheidsonderzoek. Het rapportcijfer voor het 

woonklimaat in het dorp (met het dorp als geheel) is een 7,6, waarmee het cijfer duidelijk hoger ligt dan 

in 2009 (7,2) en 2005 en 1999 (beiden 7,1) 

 
Figuur 2.2: Gemeente Horst aan de Maas. Meest gewaardeerde aspecten van de woonomgeving* 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
* Respondenten konden maximaal drie antwoorden geven. Hierdoor kan de som van alle antwoorden boven de 100% uitkomen. 

 

De meest gewaardeerde aspecten zijn de woonomgeving in zijn algemeen en de rust en ruimte. Ook het 

onderhoud van woningen en openbare ruimten waardeert men hoog, net als de nabijheid van familie en 

vrienden. 

In de volgende tabel is de waardering van aspecten van de woonomgeving per dorp in kaart gebracht. 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Omgeving

Rust en de ruimte

Onderhoud woningen, groen en straten

Nabijheid kinderen, familie of vrienden

Nabijheid A73 en A67

Voorzieningenniveau

Historie / uitstraling woonplek

Bereikbaarheid werk / studie

Levendigheid buurt

Speelgelegenheden voor kinderen

Wijk- /buurtactiviteiten

De ligging in de nabijheid van steden

Overig

Rapportcijfer woonomgeving 
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Tabel 2.1: Gemeente Horst aan de Maas. Waardering van aspecten van de woonomgeving per dorp* 
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America 46% 58% 25% 29% 5% 15% 18% 9% 14% 3% 8% 1% 3% 

Broekhuizen 69% 74% 17% 18% 3% 2% 33% 4% 8% 3% 5% 2% 4% 

Broekhuizenvorst 63% 79% 19% 28% 7% 0% 21% 10% 1% 2% 2% 3% 2% 

Evertsoord 59% 86% 5% 5% 18% 0% 18% 5% 0% 0% 5% 0% 23% 

Griendtsveen 65% 82% 9% 20% 2% 0% 59% 2% 2% 15% 0% 0% 2% 

Grubbenvorst 49% 48% 27% 14% 2% 14% 11% 12% 10% 6% 2% 9% 6% 

Hegelsom 48% 62% 22% 34% 26% 4% 8% 11% 7% 5% 13% 4% 4% 

Horst 42% 32% 35% 28% 21% 28% 9% 14% 9% 8% 4% 4% 3% 

Kronenberg 55% 68% 23% 28% 8% 3% 15% 6% 8% 6% 10% 1% 3% 

Lottum 63% 56% 21% 32% 16% 1% 18% 16% 8% 3% 4% 2% 1% 

Meerlo  52% 57% 31% 21% 9% 9% 12% 9% 6% 10% 4% 2% 3% 

Melderslo 50% 61% 17% 36% 25% 6% 14% 12% 9% 4% 12% 4% 2% 

Meterik 51% 65% 17% 32% 10% 1% 22% 14% 8% 3% 7% 3% 4% 

Sevenum 49% 46% 31% 29% 15% 24% 11% 18% 10% 9% 2% 3% 3% 

Swolgen 58% 71% 30% 20% 7% 2% 15% 5% 7% 6% 3% 1% 3% 

Tienray 48% 52% 8% 29% 24% 5% 17% 12% 10% 9% 8% 3% 3% 

Gemeente 49% 49% 28% 27% 17% 16% 13% 13% 9% 7% 5% 4% 3% 

 +5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 
 -5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
* Respondenten konden maximaal drie antwoorden geven. Hierdoor kan de som van alle antwoorden boven de 100% uitkomen. 

 

De meeste dorpen scoren ruim bovengemiddeld als het gaat om de waardering van de omgeving en rust 

en ruimte. Ook op het vlak van historie en uitstraling scoren veel dorpen hoog. Bij met name de grotere 

dorpen (Horst, Sevenum, Grubbenvorst) ligt de waardering van deze aspecten iets lager. Horst en 

Sevenum scoren bovengemiddeld als het gaat om het onderhoud van woningen / straten en het voor-

zieningenniveau.  

 

2.2 Verhuisgeneigdheid 

Aan de huishoudens is gevraagd of men van plan is in de komende vijf jaar te gaan verhuizen. Ongeveer 

12% van de huishoudens denkt de komende vijf jaar te gaan verhuizen. Daarmee is de verhuis-

geneigdheid min of meer constant gebleven ten opzichte van 2009 (13%), maar wel lager dan in 2005 en 

1999 (toen gaf nog een vijfde van de huishoudens aan te willen verhuizen). Ongeveer 16% twijfelt nog 

over verhuizing. Daarmee ligt dat percentage iets hoger dan in 2009 (13%) 



 

1507.109/G | Leefbaarheidsonderzoek 2015  16 

 
Figuur 2.3: Gemeente Horst aan de Maas. Verhuisgeneigdheid binnen 5 jaar (naar huidige woonplaats en gewenste richting) 

  
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

In Horst is de binding met het eigen dorp het grootst. Het aandeel verhuisgeneigden dat binnen het 

eigen dorp wil verhuizen is hier het grootst. Ook in America ligt de binding aan het dorp boven het 

gemeentelijk gemiddelde. In Broekhuizenvorst en Hegelsom is de binding aan het dorp onder verhuis-

geneigden relatief laag. Niettemin zijn de verschillen tussen de dorpen beperkt. 

 

Verhuisgeneigdheid jongeren 

Ook aan de jongeren is gevraagd of zijn van plan zijn binnen vijf jaar te verhuizen. Van alle jongeren van 

12 tot en met 17 jaar denkt 14% zeker te zullen verhuizen de komende vijf jaar (In 2009 was dat nog 

17%). Zo’n 57% is niet verhuisgeneigd. De overige 29% twijfelt nog. 

 
Tabel 2.2: Gemeente Horst aan de Maas. Verhuisgeneigdheid binnen 5 jaar onder thuiswonende jongeren 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Het zijn met name de 16 en 17 jarigen die verhuisgeneigd zijn (36%). Van de 12 tot en met 15 jarigen 

denkt slechts 2% de komende vijf jaar zeker te verhuizen.  

Van de jongeren die willen verhuizen, zegt ruim 60% op zoek te gaan naar een kamer. Een kleine meer-

derheid van hen (55%) zegt naar een andere gemeente te willen verhuizen. Dat zijn veelal jongeren die 

vanwege studie willen verhuizen. Van de jongeren die naar een zelfstandige woning willen verhuizen, 

zegt een meerderheid een voorkeur te hebben voor een huurwoning. 
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2.3 Verhuisredenen 

Aan de verhuisgeneigde zelfstandige huishoudens is gevraagd wat voor hen de belangrijkste verhuis-

redenen zijn. 

 
Figuur 2.4. Gemeente Horst aan de Maas. Belangrijkste verhuisredenen onder huishoudens* 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. Hierdoor kan de som van alle antwoorden boven de 100% uitkomen. 

 

In bovenstaande figuur is te zien dat in de gemeente de verhuisredenen nogal verdeeld zijn. Ruim een 

kwart geeft aan een kleinere woning te willen. Een tweede grote groep geeft aan juist een grotere 

woning te willen. Een aantal verhuisredenen hangt duidelijk samen met een grote groep oudere 

inwoners die met het oog op hun gezondheidstoestand en/of leeftijd op zoek zijn naar een levensloop-

geschikte / onderhoudsvriendelijke woning. Bij de overige antwoorden werd nog genoemd dat men wil 

gaan samenwonen of dat mensen willen verhuizen indien ze hun bedrijf / boerderij kunnen verkopen. 

 

2.4 Verhuismogelijkheden 

Aan verhuisgeneigde huishoudens is vervolgens gevraagd of er voldoende mogelijkheden zijn om te 

verhuizen in het eigen dorp. Ongeveer een kwart van de verhuisgeneigden vindt dat er voldoende 

verhuismogelijkheden zijn (24%). Dit is gelijk aan het beeld uit 2009, maar wel positiever dan in 2005 en 

1999 (destijds 17%). 
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Tabel 2.3: Gemeente Horst aan de Maas. Verhuismogelijkheden binnen het eigen dorp* 

 

Voldoende 
mogelijkheden 

Te weinig 
geschikte 

koopwoningen 

Te weinig 
geschikte 

huurwoningen Prijzen zijn te hoog 

Overige redenen 
voor onvoldoende 

verhuismogelijk-
heden 

America 21% 32% 26% 16% 11% 

Broekhuizen 36% 14% 21% 29% 0% 

Broekhuizenvorst 30% 20% 20% 10% 10% 

Evertsoord 11% 45% 22% 22% 33% 

Griendtsveen 17% 33% 17% 0% 50% 

Grubbenvorst 29% 24% 35% 24% 0% 

Hegelsom 23% 15% 23% 8% 15% 

Horst 23% 9% 28% 25% 6% 

Kronenberg 11% 22% 45% 22% 33% 

Lottum 21% 21% 37% 11% 11% 

Meerlo  17% 28% 28% 17% 11% 

Melderslo 50% 8% 25% 0% 17% 

Meterik 18% 55% 55% 36% 18% 

Sevenum 36% 23% 23% 14% 14% 

Swolgen 13% 13% 25% 6% 13% 

Tienray 27% 18% 27% 0% 18% 

Gemeente 24% 17% 29% 19% 10% 

 +5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 
 -5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. Hierdoor kan de som van alle antwoorden boven de 100% uitkomen. 

 

Vooral in Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Melderslo en Sevenum geeft men aan voldoende 

verhuismogelijkheden te hebben. Eerder was te zien in figuur 2.3 dat Broekhuizenvorst het dorp is waar 

het kleinste aandeel verhuisgeneigden aan het eigen dorp is gebonden. Dat ligt dus niet zozeer aan het 

gebrek aan mogelijkheden om te verhuizen. 

Met name in Meterik, Kronenberg, Grubbenvorst en Lottum geeft men aan dat er te weinig geschikte 

huurwoningen zijn. Bij de overige redenen wordt met name het gebrek aan geschikte seniorenwoningen 

genoemd. 

 

2.5 Aanpassen van de huidige woning 

Aan de huishoudens is gevraagd in hoeverre zij -of hun partner- op dit moment behoefte hebben aan 

zorg of ondersteuning. 

 
Figuur 2.5: Gemeente Horst aan de Maas. Huidige zorgbehoefte naar leeftijdscategorie 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
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Onder huishoudens tot 75 jaar is de zorgbehoefte beperkt. Vanaf 75 jaar zegt ruim een kwart van de 

huishoudens behoefte aan zorg of ondersteuning nodig te hebben. De vraag is of men denkt thuis te 

kunnen blijven wonen als zij zelf (of hun partner) zorgbehoevend wordt 

 
Figuur 2.6: Gemeente Horst aan de Maas. Geschiktheid huidige woning indien men zorgbehoevend wordt 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Ongeveer 12% van alle huishoudens geeft aan dat de huidige woning niet geschikt is om te wonen als 

men zorgbehoevend wordt. Ruim de helft (56%) geeft aan dat er woningaanpassingen of hulp aan huis 

noodzakelijk is, wil men in de huidige woning kunnen blijven wonen. Ongeveer 12% geeft aan dat de 

huidige woning op dit moment al geschikt is. Onder 75-plussers ligt dat percentage (20%) duidelijk hoger 

dan bij de jongere leeftijdsklassen. Ongeveer 20% van de huishoudens is nu nog niet bezig met de 

geschiktheid van hun woning. Dit percentage ligt - logischerwijs - bij de jongere leeftijdsklassen hoger 

dan bij de oudere. 

Vervolgens is de vraag gesteld of men voornemens is om de woning aan te passen wanneer dat nodig 

zou zijn. 

 
Figuur 2.7:  Gemeente Horst aan de Maas. Voornemen om de eigen woning aan te passen om er zolang mogelijk te kunnen 

blijven wonen 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Ongeveer 20% van de huishoudens geeft aan de woning aan te zullen passen. Alleen bij de 65 tot 75 

jarigen ligt dat percentage iets hoger. Van de 75-plussers geeft ongeveer 40% aan dat de woning al 

geschikt is. Ongeveer 17% van de huishoudens gaat liever verhuizen dan de eigen woning aanpassen. De 

grootste groep bestaat echter uit huishoudens die nog niet bezig zijn met het aanpassen van de woning. 

Niet alleen onder de huishoudens tot 55 jaar vormt dit een grote groep (52%), ook een groot aandeel 

van de 55 tot 64 jarigen (38%) en zelfs de 65 tot 74 jarigen (31%) is hier nog niet mee bezig. 
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Het voornemen om de eigen woning aan te passen kunnen we ook uitsplitsen naar dorp. We beperken 

ons hierbij tot de groep 55-plussers. 

 
Figuur 2.8:  Gemeente Horst aan de Maas. Bereidheid onder 55-plussers om bij eventuele zorgbehoefte de eigen woning aan te 

passen (naar dorp) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Met name in Tienray, Meterik, Broekhuizen en Meerlo wonen veel 55 plussers die nog niet bezig zijn 

met de aanpasbaarheid van hun woning. In Evertsoord, Grubbenvorst, Melderslo en Griendtsveen is dat 

aandeel wel hoog. 

In Grubbenvorst, Kronenberg, Hegelsom, Meerlo en Broekhuizen wonen relatief veel 55 plussers die hun 

eigen woning te zijner tijd willen aanpassen. Terwijl in Griendtsveen en Broekhuizenvorst relatief veel 

ouderen wonen die bij eventuele zorgbehoefte liever gaan verhuizen.  
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3 Betrokkenheid bij leefomgeving 

In dit hoofdstuk gaan we in op de dimensie betrokkenheid bij de leefomgeving. Hierbij gaat het om het 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt en het dorp, maar ook of men actief is geweest om de 

leefbaarheid te verbeteren. 

 

3.1 Betrokkenheid bij buurt 

Een overgrote meerderheid van de huishoudens voelt zich betrokken bij zijn of haar buurt (88%). Dat is 

iets lager dan in 2009 (destijds 93%). Het aandeel huishoudens dat in het afgelopen jaar actief is 

geweest om de eigen buurt te verbeteren is aanzienlijk kleiner; gemiddeld 34% (In 2009 was dit nog 

38%)
4
. De betrokkenheid bij de buurt verschilt niet sterk tussen de dorpen. Dat is wel het geval bij het 

aantal actieve inwoners. 

 
Figuur 3.1: Gemeente Horst aan de Maas. Betrokkenheid en actief burgerschap in de buurt (naar dorp) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Met name in Griendtsveen, Kronenberg en Broekhuizen is het aandeel huishoudens dat actief is 

geweest om de eigen buurt te verbeteren hoog (50% of meer). In vooral de grotere dorpen (Horst, 

Sevenum, Grubbenvorst) en Swolgen is het aandeel actieve huishoudens voor de buurt relatief laag 

(onder het gemeentelijk gemiddelde). 

 

                                                                 
4 In 2005 en 1999 is niet gevraagd naar de betrokkenheid bij de buurt of het dorp. 
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3.2 Betrokkenheid bij dorp 

Driekwart van de inwoners voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in het dorp (75%). 

Ook dit percentage is afgenomen ten opzichte van 2009 (destijds 87%). Het aandeel huishoudens dat 

het afgelopen jaar actief is geweest om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren (31%) ligt op ongeveer 

hetzelfde niveau als bij de buurt. Hier zien we wel een lichte toename van het aantal actieve 

huishoudens ten opzichte van 2009 (28%). Het aandeel actieve inwoners verschilt per dorp.  

 
Figuur 3.2: Gemeente Horst aan de Maas. Betrokkenheid en actief burgerschap in het dorp (naar dorp) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Net als bij de actieve betrokkenheid bij de buurt, scoren ook bij de actieve inzet voor het dorp dezelfde 

dorpen goed (Griendtsveen, Kronenberg, Broekhuizen) en minder goed (Horst, Sevenum, Grubben-

vorst). 

 

Vervolgens is gevraagd of men in het afgelopen jaar activiteiten voor het dorp of de buurt heeft 

georganiseerd. Ongeveer de helft blijkt op dit vlak iets te hebben gedaan. Ongeveer 40% heeft aan 

activiteiten deelgenomen. 
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Figuur 3.3:  Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel huishoudens dat in het afgelopen jaar activiteiten (mede)georganiseerd 
heeft en het aandeel wat aan activiteiten deelgenomen heeft* 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. Hierdoor kan de som van alle antwoorden boven de 100% uitkomen. 

 

Ongeveer 20% van de huishoudens geeft aan het afgelopen jaar mee te hebben geholpen om een buurt-

feest te organiseren. Veel huishoudens hebben bij de overige activiteiten iets genoemd. In veel gevallen 

ging het daarbij om de inzet voor een sport- of culturele vereniging (denk aan muziek of Carnavals-

vereniging). Ook inzet voor behoud van cultureel erfgoed is bij deze categorie meerdere malen 

genoemd. 

De activiteiten waar de meeste mensen aan mee hebben gedaan zijn een buurt- of dorpsfeest. 

 

3.3 Actief burgerschap; de verantwoordelijke burger 

Net als in het vorige leefbaarheidsonderzoek uit 2009 kunnen we ook nu weer inzicht krijgen in vier 

verschillende aspecten van actief burgerschap in Horst aan de Maas
5
. We gaan in deze paragraaf in op 

het eerste aspect; de verantwoordelijke burger. Dit is een inwoner die activiteiten in de buurt heeft 

(mede)georganiseerd, zoals een buurtfeest, een straatveegactie of actie om mensen met een zorg-

behoefte te helpen. 

In onderstaand spinnenweb staat in welke mate deze verantwoordelijke burger zich bevindt in de 

zestien dorpen van de gemeente. 

  

                                                                 
5 Gebasseerd op de theorie van actief burgerschap van Evelien Tonkens, Hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van 

Amsterdam (UvA). 
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Figuur 3.4: Gemeente Horst aan de Maas. De ‘verantwoordelijke burger’ in de zestien dorpen 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

‘Verantwoordelijke burger’ vooral in Griendtsveen 

De ‘verantwoordelijke bewoner’ komen we naar verhouding het meest tegen in Griendtsveen (74%). Op 

enige afstand gevolgd door de kernen Broekhuizen, Lottum en Kronenberg. Het laagste aandeel 

verantwoordelijke bewoners is te vinden in Horst (42%). 

 

3.4 Betrokkenheid onder jongeren 

Ook bij de thuiswonende jongeren is gevraagd naar de betrokkenheid bij activiteiten in de buurt of het 

dorp. Ongeveer 9% van hen heeft het afgelopen jaar een activiteit (mede)georganiseerd. Dat is minder 

dan in 2009 (16%). Vaak gaat het dan om activiteiten voor een sportclub (zoals een volleybalkamp), 

maar ook een buurtfeest is meerdere malen genoemd. In Lottum is te zien dat het Rozenfestival veel 

jongeren in actie weet te krijgen (net als bij de huishoudens). Ruim een kwart van de jongeren zou graag 

iets willen organiseren (26%). Het gaat dan vooral om het organiseren van een feest of het organiseren 

van sportactiviteiten. 

Ruim de helft van de jongeren heeft het afgelopen jaar meegedaan aan activiteiten (57%; min of meer 

gelijk aan 2009: 58%). Ook hier worden vaak sportactiviteiten genoemd (voetbal-, hockey, volleybal-

toernooi). Maar ook buurtfeesten, de kermis, Carnaval, kindervakantiewerk en Vera’s Vettige Vijf zijn 

meerdere malen genoemd. 
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4 Veiligheid 

Voor het in kaart brengen van de leefbaarheidssituatie in een dorp of gemeente is veiligheid een 

belangrijke indicator. In dit hoofdstuk gaan we nader in op het veiligheidsgevoel van inwoners, wat er 

moet gebeuren om het gevoel van veiligheid te vergroten en wat bewoners daar zelf aan zouden 

kunnen doen. 

 

4.1 Gevoel van onveiligheid 

De inwoners van de gemeente zijn tevreden over de veiligheid in hun dorp; gemiddeld geven ze als 

rapportcijfer een 7,6. Daarmee is men positiever dan in 2009 (7,3)
6
. Jongeren zijn nog altijd positief over 

de veiligheid in hun dorp (7,7), maar wel iets minder dan in 2009 (8,0). 

Aan bewoners is eerst gevraagd in welke mate zij zich veilig voelen in hun dorp. Het merendeel van de 

huishoudens in de gemeente voelt zich zelden (44%) of nooit onveilig (45%). Ongeveer 10% voelt zich 

soms onveilig en 2% zelfs vaak. Van de jongeren voelt ongeveer 10% zich soms onveilig en 1% vaak. 

Onderstaande tabel geeft het veiligheidsgevoel per dorp weer. 

 
Figuur 4.1:  Gemeente Horst aan de Maas. Gevoel van veiligheid in het dorp (naar dorp)  

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Het aandeel huishoudens waar men zich soms of vaak onveilig voelt is in Tienray het grootst, gevolgd 

door Horst, Grubbenvorst en Melderslo. In Broekhuizenvorst, Griendtsveen en Broekhuizen voelt men 

zich het meest veilig. De verschillen met het gemeentelijk gemiddelde zijn beperkt. In alle dorpen voelt 

een overgrote meerderheid van de mensen zich zelden of nooit onveilig. 

                                                                 
6 In 2005 en 1999 is niet naar een rapportcijfer gevraagd over de veiligheid in het dorp. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tienray

Horst

Grubbenvorst

Melderslo

Meerlo

Sevenum

Evertsoord

Kronenberg

Swolgen

America

Meterik

Hegelsom

Lottum

Broekhuizen

Griendtsveen

Broekhuizenvorst

Gemeente

Vaak onveilig Soms onveilig Zelden onveilig Nooit onveilig

Rapportcijfer veiligheid 



 

1507.109/G | Leefbaarheidsonderzoek 2015  26 

Als mensen zich onveilig voelen is dat met name op donkere plekken met weinig straatverlichting. Ook 

zijn in verschillende dorpen wegen genoemd waarbij de verkeerssituatie en/of het rijgedrag van 

verkeersdeelnemers voor onveilige situaties zorgt. In de dorpenfoto’s gaan we nader in op de onveilige 

plekken per dorp. 

 

4.2 Problemen met voorrang aanpakken 

Vervolgens is aan zowel huishoudens als jongeren gevraagd welke problemen met voorrang aangepakt 

moeten worden. 

 
Figuur 4.2:  Gemeente Horst aan de Maas. Veiligheidsproblemen met voorrang aangepakt moeten worden (volgens huis-

houdens en jongeren) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Volgens zelfstandige huishoudens dient het probleem van de woninginbraken absolute prioriteit te 

krijgen. Ten opzichte van het vorige leefbaarheidsonderzoek uit 2009 is dit probleem ook met stip 

gestegen (in 2009 werd woninginbraak niet genoemd bij de belangrijkste problemen
7
). Andere 

problemen zijn aanzienlijk minder vaak genoemd. Jongeren zijn minder eensluidend over het probleem 

dat prioriteit moet krijgen; meest genoemd zijn fietsendiefstal en parkeeroverlast.  

Sommige bewoners noemen bij de open antwoorden de integratie van Poolse arbeidsmigranten als 

aandachtspunt. Daarbij gaat het deels om de huisvestingssituatie (hoe zorg je voor goede huisvesting en 

voorkom je overlast voor omwonenden?) en deels om het bieden van voldoende activiteiten na het 

werk, zodat ook op deze wijze de kans op overlastsituaties beperkt wordt. 

                                                                 
7  Wel zijn er enkele antwoordcategorieën die voorkwamen in de enquête van 2009, in de nieuwe vragenlijst niet meer op-

genomen (onder andere hondenpoep, te hard rijden). 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Inbraak in woningen

Parkeeroverlast

Fietsendiefstal

Overlast door buurtbewoners

Jeugdcriminaliteit

Beschadiging / vernieling / diefstal aan auto’s 

Geweldsdelicten

Overlast door horecagelegenheden

Dronken mensen op straat

Drugsoverlast

Vernieling bushokjes

Bekladde muren / gebouwen

Diefstal uit auto's

Mensen die op straat worden lastig gevallen

Bedreiging

Vrouwen die op straat ongewenst aandacht krijgen

Straatroof

Autodiefstal

Overlast van zwervers / daklozen

Geen enkele

Huishoudens Jongeren



 

1507.109/G | Leefbaarheidsonderzoek 2015  27 

4.3 Verbeteren van de veiligheid 

Aan de mensen die aangaven zich vaak of soms onveilig te voelen, is gevraagd wat er zou moeten 

gebeuren om het veiligheidsgevoel te verbeteren. Ongeveer twee derde van de huishoudens kwam met 

suggesties (63%). Iets minder dan een derde weet niet wat er verbeterd zou kunnen worden en 3% vindt 

dat er niet hoeft te worden gedaan. 

Als verbeterpunten wordt vooral genoemd: meer politie (zichtbaar) op straat, verbeteren van de 

verkeersveiligheid (snelheidscontroles, geen vrachtverkeer door de bebouwde kom) en het verbeteren 

en/of toevoegen van straatverlichting. 

Een kleine meerderheid van de huishoudens weet niet wat zij zelf kunnen bijdragen aan het verbeteren 

van de veiligheid (54%). De inwoners die daar wel een beeld bij hebben (46%) vinden vooral dat mensen 

hun eigen zouden moeten gedrag aanpassen (o.a. gedrag in het verkeer, minder overlast veroorzaken) 

en daarnaast zou de sociale controle verbeterd kunnen worden (mensen moeten meer melding maken 

als zij iets verdachts zien, elkaar aanspreken op slecht gedrag of deelnemen aan een buurtpreventie-

team). 

Tot slot is zowel aan de huishoudens als jongeren middels een stelling gevraagd in hoeverre zij elkaar 

aanspreken op hun gedrag. 

 
Figuur 4.3  Gemeente Horst aan de Maas. Reacties op de stelling: ‘Ik spreek andere mensen uit mijn buurt aan op hun gedrag’ 

(naar huishoudens en jongeren) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Huishoudens spreken andere mensen duidelijk vaker aan op hun gedrag dan jongeren. Bijna de helft van 

de huishoudens spreekt andere mensen wel eens aan op hun gedrag, terwijl bij de jongeren maar één 

op de vijf dit wel eens doet. 

Ten opzichte van 2009 zien we dat huishoudens iets vaker andere mensen aanspreken op hun gedrag (in 

2009 nog vier op de tien), terwijl jongeren dat juist minder vaak zijn gaan doen (in 2009 sprak een derde 

van de jongeren wel eens een ander aan op zijn of haar gedrag). 

 

4.4 De fatsoenlijke burger 

Op basis van de vorige stelling kunnen we inzicht krijgen in de mate waarin de derde vorm van actief 

burgerschap voorkomt in de gemeente; de ‘fatsoenlijke burger’. Dit wordt bepaald aan de hand van het 

aandeel mensen dat het eens of helemaal eens is met de stelling dat zij andere mensen uit de buurt 

weleens aanspreken op hun gedrag. 
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Figuur 4.4: Gemeente Horst aan de Maas. De ‘fatsoenlijke burger’ in de zestien dorpen 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Fatsoenlijke burger komt het meest voor in Griendtsveen 

De fatsoenlijke burger is het meest terug te vinden in Griendtsveen (54%), op afstand gevolg door 

Melderslo, Meterik en Horst. Het aandeel is het laagst in America en Sevenum (beiden 35%). 
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5 Sociaal Klimaat 

Bij het sociaal klimaat gaat het om de contacten die bewoners in hun eigen dorp en buurt hebben. Ook 

het uitvoeren van vrijwilligerswerk en deelname aan het vrijwilligersleven wordt in deze dimensie 

meegenomen. 

Gemiddeld geven de inwoners van Horst aan de Maas een 7,2 voor de wijze waarop inwoners met 

elkaar omgaan; gelijk aan het rapportcijfer uit 2009 (maar hoger dan in 2005 en 1999; 7,0). Jongeren 

geven een 7,6 als rapportcijfer. Dat is iets lager dan in 2009 (7,9), maar nog altijd goed te noemen. 

 

5.1 Vrijwilligersschap 

Ongeveer 60% van de inwoners van de gemeente is voor een of meerdere organisaties actief als 

vrijwilliger. Daarmee is het vrijwilligersschap iets toegenomen (in 2009 56%)
8
. Bij de jongeren ligt dat 

beduidend lager (35%). Dit is wel een toename ten opzichte van 2009 (27%). Er zit enig verschil tussen 

de dorpen als het gaat om de mate van vrijwilligerswerk die zelfstandige huishoudens uitvoeren. 

 
Tabel 5.1: Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel inwoners dat actief is als vrijwilliger (naar dorp en type organisatie) 
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America 43% 7% 11% 6% 4% 7% 9% 9% 37% 

Broekhuizen 50% 4% 10% 18% 3% 4% 8% 10% 34% 

Broekhuizenvorst 41% 8% 7% 9% 6% 1% 4% 9% 44% 

Evertsoord 18% 14% 9% 9% 0% 14% 5% 5% 45% 

Griendtsveen 52% 15% 7% 17% 2% 17% 9% 13% 28% 

Grubbenvorst 33% 6% 7% 5% 1% 0% 2% 18% 44% 

Hegelsom 47% 6% 5% 1% 1% 3% 11% 9% 42% 

Horst 38% 7% 6% 4% 4% 0% 5% 11% 45% 

Kronenberg 43% 7% 10% 5% 0% 13% 6% 13% 32% 

Lottum 52% 6% 5% 7% 4% 0% 8% 10% 32% 

Meerlo  40% 11% 12% 10% 2% 1% 6% 12% 35% 

Melderslo 56% 8% 8% 8% 7% 4% 4% 7% 29% 

Meterik 48% 12% 6% 7% 1% 5% 8% 10% 36% 

Sevenum 37% 9% 8% 6% 2% 0% 4% 11% 43% 

Swolgen 40% 7% 6% 8% 3% 3% 5% 11% 45% 

Tienray 38% 10% 8% 11% 1% 7% 7% 15% 40% 

Gemeente (huishoudens) 40% 8% 7% 6% 3% 2% 5% 11% 41% 

Gemeente (jongeren) 27% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 65% 

 +5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 
 -5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
* Respondenten konden maximaal drie antwoorden geven. Hierdoor kan de som van alle antwoorden boven de 100% uitkomen. 

 

                                                                 
8 In 2005 en 1999 zijn geen vragen gesteld over vrijwilligerswerk. 

Rapportcijfer sociaal klimaat 
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In alle dorpen is meer dan de helft van de inwoners actief als vrijwilliger. In Griendtsveen, Melderslo, 

Kronenberg en Lottum is het vrijwilligerschap het grootst; slechts een derde of nog minder is daar niet 

actief. Veel van deze dorpen kennen ook een groot aantal actief betrokken inwoners (zie figuur 3.2). De 

meeste inwoners zijn als vrijwilliger actief bij een vereniging of club (40%). Andere organisaties worden 

minder vaak genoemd. Wel zijn er in sommige dorpen organisaties die duidelijk meer vrijwilligers 

trekken dan in andere dorpen. Goede voorbeelden hiervan zijn het gemeenschapshuis in America, 

Griendtsveen en Kronenberg, het dorpsplatform in Hegelsom en het lokale initiatief voor wonen-

welzijn-werk in Meerlo. In Grubbenvorst zijn relatief veel mensen actief voor andere organisaties. 

Hierbij zijn diverse antwoorden genoemd, vaak op het vlak van (mantel)zorg. 

 

Intentie om vrijwilliger te worden 

Aan mensen die nu nog niet actief zijn als vrijwilliger is gevraagd of zij dat in de toekomst wel zouden 

willen zijn. 

  
Figuur 5.2. Gemeente Horst aan de Maas. Intentie om vrijwilliger te worden (huishoudens en jongeren) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Onder de jongeren is de intentie om vrijwilliger te worden iets groter dan onder zelfstandige huis-

houdens. Bij de jongere zelfstandige huishoudens is de intentie om vrijwilliger te worden iets hoger dan 

onder 65-plussers. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd houdt dus niet direct in dat 

mensen eerder bereid zijn om als vrijwilliger actief te worden. 

Van de mensen die in de toekomst vrijwilliger zouden willen worden, geeft een klein deel aan behoefte 

te hebben aan meer informatie over hoe men zich kan opgeven (jongeren: 11%, huishoudens: 7%). 

 
Figuur 5.3:  Gemeente Horst aan de Maas. Is het duidelijk hoe men zich kan opgeven voor vrijwilligerswerk? (naar huishoudens 

en jongeren) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Voor een groot deel van de mensen is nog niet duidelijk waar ze zich kunnen opgeven (met name bij 

jongeren). Niettemin zegt een groot deel te zijner tijd zelf op zoek te gaan naar informatie. 
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5.2 Verenigingsleven 

Naast het vrijwilligersschap is het verenigingsleven een goede indicator voor de leefbaarheid van een 

dorp of gemeente. Aan de inwoners is gevraagd of ze lid zijn van een of meerdere verenigingen. 

 

 
Figuur 5.4: Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel inwoners dat lid is van een of meerdere verenigingen (naar dorp) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Gemiddeld is bijna 60% van de mensen in Horst aan de Maas lid van een vereniging. Daarmee is er 

sprake van een duidelijke afname van het lidmaatschap van een vereniging (in 2009 nog 67%, in 2005 

69% en in 1999 65%). 

Het merendeel is lid van één vereniging. Met name in Lottum, Melderslo, Kronenberg en Broekhuizen-

vorst zijn relatief veel mensen aangesloten bij een vereniging. In Horst, Hegelsom, Grubbenvorst en 

Tienray ligt het lidmaatschap onder het gemeentelijk gemiddelde.  

Het lidmaatschap van jongeren ligt aanzienlijk hoger dan bij de zelfstandige huishoudens. Slechts 17% 

van de jongeren is niet lid van een vereniging (ongeveer gelijk aan 2009; 16%).  

 

Bekendheid voorzieningen voor mensen met laag inkomen 

Er bestaan een aantal fondsen / budgetten waarvan huishoudens met een smalle beurs gebruik kunnen 

maken, zodat zij en / of hun kinderen deel kunnen nemen aan het verenigingsleven of andere 

activiteiten. Aan alle huishoudens is gevraagd of zij bekend zijn met een of meerdere regelingen en of zij 

daar ook gebruik van maken. We richten ons in de analyse op de mensen met een lager opleidings-

niveau (waarbij we ervan uitgaan dat de huishoudens met een lager opleidingsniveau gemiddeld 

genomen ook een lager inkomen hebben). 
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Figuur 5.5:  Gemeente Horst aan de Maas. Bekendheid en gebruik van ondersteuningsfondsen voor mensen met een laag 
inkomen onder mensen met een lager opleidingsniveau* 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
*Laag opleidingsniveau: Hoogst genoten opleiding is basisonderwijs, LBO of VMBO. 

 

Bij elk fonds is ongeveer 50 à 60% van de huishoudens met een lager opleidingsniveau bekend met de 

regeling. Het gebruik is zeer beperkt. Alleen een enkeling heeft gebruik gemaakt van het Jeugdsport-

fonds. De bekendheid en het gebruik van de regelingen onder huishoudens met een relatief hogere 

opleiding verschilt hier niet veel van.  

 

5.3 Overige sociale contacten 

Naast het verenigingsleven zijn er uiteraard tal van andere sociale contacten mogelijk. Aan de inwoners 

is gevraagd welke andere contacten zij hebben, naast het verenigingsleven. 

 
Figuur 5.6: Gemeente Horst aan de Maas. Overige sociale contacten zelfstandige huishoudens 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Veruit de meeste overige sociale contacten in de buurt krijgt men door middel van het contact met de 

buren en andere informele contacten. 

 

Overige sociale contacten onder jongeren 

Bij de sociale contacten van jongeren speelt - logischerwijs - school een belangrijke rol. 
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Figuur 5.7: Gemeente Horst aan de Maas. Overige sociale contacten van thuiswonende jongeren 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

De thuiswonende jongeren hebben voornamelijk vrienden via de school en daarna buurtvrienden en –

vriendinnen. Ook het contact via een sport of een club is een goede manier om andere sociale contacten 

te krijgen.  

 

5.4 Verlenen van mantelzorg 

Van inwoners wordt verwacht dat ze voor zorg en ondersteuning een beroep doen op hun familie, 

vrienden of buren. Er wordt de komende jaren steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid 

van inwoners. Dit komt niet alleen doordat steeds meer mensen langer zelfstandig blijven wonen, maar 

ook doordat gemeentelijke budgetten teruglopen. Voor zowel de gemeente als ieder dorp is het daarom 

zaak om over een sterke basis aan mantelzorg en burenhulp te beschikken.  

Eerst kijken we naar het aandeel mensen dat weleens mantelzorg verleend. 

 
Figuur 5.8: Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel mantelzorgers in de gemeente, in vergelijking met het landelijke aandeel 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015), CBS. 

 

Het aandeel mantelzorgers in Horst aan de Maas ligt met 22% iets boven het landelijk gemiddelde. 

Daarmee is het aandeel mantelzorgers in de gemeente ten opzichte van 2009 (21%) ongeveer gelijk 

gebleven (in 2005 was dit nog 16%)
9
. 

 

                                                                 
9 In 1999 zijn er geen vragen over mantelzorg gesteld. 
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Figuur 5.9: Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel huishoudens dat minstens eenmaal per week mantelzorg verleent (naar dorp) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015), CBS. 

 

Met name in Tienray en America ligt het aandeel mantelzorgers hoog. In Griendtsveen, Meterik en 

Evertsoord is het aandeel mantelzorgers juist relatief laag. 

 

Ongeveer tweederde van de mantelzorgers verleent deze zorg al meer dan twee jaar (42% zelfs meer 

dan vijf jaar). 

 
Figuur 5.10: Gemeente Horst aan de Maas. Lengte van mantelzorg-periode 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 

 

Ongeveer 45% van de mantelzorgers verleent de zorg aan de ouder of grootouder. Nog eens 36% 

verleent de zorg aan een ander familielid (vaak de partner of broer of zus). De overige 41% verleent de 

zorg aan een ander persoon (meestal een buurtbewoner of vriend / kennis). Uit deze cijfers blijkt ook 

dat een deel van de mantelzorgers aan meerdere mensen tegelijk mantelzorg verleent (want het totaal 

is meer dan 100%). 

 

Thuiswonende jongeren 

Ook aan de thuiswonende jongeren is gevraagd of zij weleens een van hun ouders of een ander gezinslid 

helpen (bijvoorbeeld bij huishoudelijke klusjes of verzorging). 
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Figuur 5.11: Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel jongeren dat weleens zorg of ondersteuning biedt aan een gezinslid 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015. 

 

Eén op de vijf jongeren geeft aan weleens mantelzorg te verlenen aan een gezinslid. Daarbij gaat het 

meestal om 8 uur per week of minder. 

 

Aantal uren mantelzorg 

Gemiddeld genomen besteed een mantelzorger in Horst aan de Maas 11 uur per week aan het verlenen 

van zorg en / of ondersteuning. Een exacte vergelijking met de uitkomsten van het vorige onderzoek is 

niet mogelijk (destijds gevraagd naar het maximaal aantal uur per week), maar wel in globale zin. In 

2009 gaf 7 op de 10 mantelzorgers aan maximaal acht uur per week mantelzorg te verlenen. Uit het 

huidige onderzoek blijkt dat 75% van de mantelzorgers gemiddeld 8 uur per week aan zorg en onder-

steuning besteed. Daarmee lijkt het aantal uur mantelzorg dat wekelijks wordt verleend, te zijn 

toegenomen. 

 

Meest intensieve zorg wordt verleend door de oudere mantelzorger. 

Binnen de groep mantelzorgers hebben we de 5% met de meeste mantelzorguren nader onderzocht. De 

groep besteedt meer dan 30 uur per week aan de verzorging of ondersteuning van een familielid of 

kennis.  

 
Figuur 5.12: Gemeente Horst aan de Maas. Leeftijd van de mantelzorger (naar intensiteit van de verleende mantelzorg) 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015. 

 

Opvallend is dat deze mantelzorgers relatief ouder zijn dan de gemiddelde mantelzorger. Het gaat vaak 

om mensen die intensieve zorg verlenen aan hun partner of kind die vaak nog thuis woont. 
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Figuur 5.13:  Gemeente Horst aan de Maas. Persoon die wordt verzorgd door de mantelzorger (naar intensiteit van de verleende 
mantelzorg) 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015. 

 

Type verleende mantelzorg 

Vervolgens is gevraagd wat voor zorg of ondersteuning de mantelzorger verleend. 

 
Figuur 5.14: Gemeente Horst aan de Maas. Type zorg / ondersteuning die mantelzorgers verlenen 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Uit de figuur blijkt dat mantelzorgers heel veel verschillende vormen van zorg en ondersteuning 

verrichten. Met name het meegaan, halen en brengen naar een arts / ziekenhuis wordt veel genoemd, 

net als gezelschap houden, het uitvoeren van klussen in huis of tuin en boodschappen doen. 

 

5.5 Ondersteuning bij uitvoeren van mantelzorg 

Aan de mantelzorgers is gevraagd of zij momenteel ondersteuning ontvangen bij het verlenen van de 

zorg en in hoeverre men nog verdere ondersteuning verlangt. 
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Figuur 5.15:  Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel mantelzorgers dat ondersteuning bij het uitvoeren van de zorgtaak krijgt (en 
van wie) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
 

Ruim een derde van de mantelzorgers ontvangt geen verdere ondersteuning. Van de mantelzorgers die 

wel ondersteuning krijgen, krijgt de meerderheid hulp van andere familieleden (45%).  

 

Bij de vraag of mantelzorgers nog behoefte hebben aan verdere ondersteuning, blijkt dat vooral de 

mensen die nu al ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van hun taak behoefte hebben aan verdere 

ondersteuning.  
 
Figuur 5.16: Gemeente Horst aan de Maas. Behoefte aan ondersteuning 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Van de mantelzorgers die nu al geen ondersteuning krijgen zegt 89% daar ook geen behoefte aan te 

hebben. Van de mantelzorgers die al wel ondersteuning ontvangen zegt 66% geen verdere onder-

steuning nodig te hebben. De mantelzorgers die wel extra ondersteuning wensen, hebben vooral 

behoefte aan concrete hulp bij het uitvoeren van de verzorging / verpleging en betere afstemming met 

de professionele zorg over wie wat doet, tijdstip van aanwezigheid en onderlinge informatie-uit-

wisseling.  
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Mantelzorgers met de meeste uren hebben meer behoefte aan ondersteuning 

Van de mensen die meer dan 30 uur per week mantelzorg verlenen, geeft slechts 12% aan geen verdere 

ondersteuning nodig te hebben. Onder deze groep is de behoefte aan extra ondersteuning wel degelijk 

aanwezig. Zij hebben vooral behoefte aan een betere afstemming van de werkzaamheden met 

professionele zorgorganisaties, respijtzorg en concrete hulp bij verzorging en verpleging. 

 

5.6 Toegang tot zorg en ondersteuning 

Aan alle huishoudens (mantelzorgverleners of niet) is gevraagd of zij weten waar men terecht kan voor 

toegang tot zorg en ondersteuning. Minder dan de helft van de mensen zegt te weten bij wie men dan 

kan aankloppen (46%). Meest genoemd antwoord daarbij is de gemeente / Wmo loket. Ook meerdere 

malen genoemd zijn: Naoberzorg, Synthese, verschillende thuiszorgorganisaties, Proteion, La Provi-

dence, de Zorggroep en KANZ. 

 

Jeugdzorg en -ondersteuning 

Vervolgens is gevraagd waar men terecht kan voor jeugdzorg en –ondersteuning. Ongeveer een derde 

van de huishoudens weet waar zij hiervoor terecht kan (32%). De meeste mensen noemen daarbij de 

gemeente / het Wmo Loket. Ook Bureau Jeugdzorg en het gebiedsteam / Synthese zijn vaak genoemd. 

Daarnaast zijn ook de scholen, GGD, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de huisarts genoemd als 

instanties waar men voor jeugdzorg terecht kan. 

 

Bekendheid met zorg en ondersteuning bij jongeren 

Ook is aan de jongeren gevraagd bij wie zij terecht kunnen indien zijzelf met vragen of problemen zitten.  

 
Figuur 5.17: Gemeente Horst aan de Maas. Bij wie kunnen jongeren terecht voor ondersteuning bij vragen / problemen? 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Jongeren geven familie en vrienden aan als belangrijkste steunpunt bij vragen en problemen. Ook 

schoolmedewerkers worden door een groot deel van de jongeren genoemd. De gebiedsteams van de 

gemeente zijn bij een enkeling bekend (1%). 

Een groot deel van de jongeren heeft bovendien nog nooit gehoord van het gebiedsteam (90%). 
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Figuur 5.18: Gemeente Horst aan de Maas. Bekendheid gebiedsteam onder jongeren 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Slechts 2% van de jongeren weet wat de gebiedsteams van de gemeente doen en waarvoor men ze kan 

aanspreken. Nog eens 8% heeft weleens van het gebiedsteam gehoord, maar weet niet precies wat de 

functie van de teams is.  

 

5.7 Actief burgerschap: de zorgzame burger 

Eerder hebben we gekeken naar de verantwoordelijk burger, als één van de vier vormen van actief 

burgerschap. In deze paragraaf besteden we aandacht aan de tweede vorm; de zorgzame burger. Het 

gaat daarbij om bewoners die actief zijn als vrijwilliger of mantelzorger. 

 
Figuur 5.19: Gemeente Horst aan de Maas. De ‘zorgzame burger’ in de zestien dorpen 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Zorgzame burger vooral in  Broekhuizen en Melderslo goed vertegenwoordigd 

De zorgzame burger is iets vaker in Broekhuizen en Melderslo (beiden 76%) vertegenwoordigd dan in de 

andere dorpen. Wel zijn de verschillen beperkt. In Evertsoord ligt het aandeel zorgzame burgers iets 

lager met 59%.  
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6 Voorzieningen 

Het voorzieningenniveau is voor veel inwoners een belangrijke graadmeter voor de leefbaarheid in hun 

dorp. Niettemin zullen steeds meer dorpen te maken krijgen met een teruggang van het 

voorzieningenniveau, ook in de gemeente Horst aan de Maas. Dat komt deels door het toegenomen 

internetgebruik (online shoppen is sterk toegenomen, maar ook steeds meer bank- en administratie-

zaken worden via het internet geregeld), maar ook door de bevolkingsstagnatie. In dit hoofdstuk maken 

we inzichtelijk hoe de inwoners het voorzieningenniveau in hun dorp waarderen, welke voorzieningen 

als zeer belangrijk worden gezien en hoe de ontwikkeling van het voorzieningenniveau in de afgelopen 

jaren is geweest. 

Inwoners van Horst aan de Maas geven gemiddeld een 6,8 voor het voorzieningenniveau in hun dorp. 

Daarmee is men meer tevreden dan in 2009 (gemiddeld toen een 6,4) en veel meer tevreden dan in 

2005 (5,8) en 1999 (5,5). Jongeren beoordelen het voorzieningenniveau in hun dorp gemiddeld met een 

6,9. Ook zij zijn daarmee meer tevreden over het voorzieningenniveau dan zes jaar gelden (in 2009 een 

6,6 als rapportcijfer). 

 

6.1 Meest belangrijke voorzieningen 

Aan zowel de zelfstandige huishoudens als thuiswonende jongeren is gevraagd wat volgens hen de top 3 

is van belangrijkste voorzieningen die in hun dorp aanwezig zijn. Op basis van elke top 3 is een ranglijst 

van de belangrijkste voorzieningen samengesteld
10

. 

 

                                                                 
10  Hierbij zijn de antwoorden van elke top 3 gewogen. Het nummer 1 antwoord telt 3 keer mee, het nummer 2 antwoord 2 keer 

en het nummer 3 antwoord 1 keer. 

Rapportcijfer voorzieningen 
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Figuur 6.1: Gemeente Horst aan de Maas. Meest belangrijke voorzieningen die reeds aanwezig zijn in het dorp volgens de 
zelfstandige huishoudens en thuiswonende jongeren 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015. 

 

De zelfstandige huishoudens zien de supermarkt en huisarts als de belangrijkste voorzieningen in het 

dorp. Ruim een kwart van hen noemt de supermarkt in zijn of haar top 3 van belangrijkste voor-

zieningen in het dorp. Ook de basisschool en bank / pinautomaat worden door relatief veel huishoudens 

in hun persoonlijke top 3 genoemd. Ook bij de jongeren scoren deze voorzieningen hoog. Wel is voor 

hen de basisschool belangrijker dan de huisarts. Verder hechten de jongeren meer waarde aan de 

sporthal en jeugdsoos dan de zelfstandige huishoudens. 

Overigens speelt in de samenstelling van deze lijst wel mee dat voorzieningen die in veel dorpen 

voorkomen, hoger scoren in deze gemeentelijke ranglijst. Als een voorziening niet voorkomt in een 

dorp, zal deze ook niet voorkomen in de top 3 van de inwoners uit dat dorp. Daarom kijken we nu naar 

de top 3 van belangrijkste voorzieningen per dorp volgens de huishoudens. 
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Tabel 6.1: Gemeente Horst aan de Maas. Top 3 van meest belangrijke voorzieningen aanwezig in het dorp volgens de inwoners 

 
Meest belangrijk Op 1 na meest belangrijk Op 2 na meest belangrijk 

America Supermarkt (20%) Huisarts (21%) Basisschool (15%) 

Broekhuizen Supermarkt (37%) Gemeenschapshuis (13%) Basisschool (10%) 

Broekhuizenvorst Basisschool (27%) Supermarkt (12%) Bushalte (9%) 

Evertsoord Gemeenschapshuis (42%) Bushalte (7%) Supermarkt (6%) 

Griendtsveen Basisschool (36%) Gemeenschapshuis (27%) Bushalte (8%) 

Grubbenvorst Supermarkt (32%) Huisarts (30%) Bank / Pinautomaat (10%) 

Hegelsom Basisschool (25%) Gemeenschapshuis (20%) Bank / Pinautomaat (18%) 
Horst Supermarkt (35%) Huisarts (26%) Bank / Pinautomaat (11%) 
Kronenberg Huisarts (30%) Gemeenschapshuis (21%) Basisschool (20%) 

Lottum Huisarts (31%) Basisschool (16%) Bakker (14%) 

Meerlo  Huisarts (31%) Bank / Pinautomaat (15%) Basisschool (13%) 

Melderslo Supermarkt (26%) Basisschool (21%) Gemeenschapshuis (16%) 

Meterik Basisschool (27%) Gemeenschapshuis (22%) Café (10%) 

Sevenum Supermarkt (33%) Huisarts (28%) Bank / Pinautomaat (10%) 

Swolgen Basisschool (23%) Bushalte (16%) Gemeenschapshuis (9%) 

Tienray Supermarkt (47%) Basisschool (17%) Gemeenschapshuis (9%) 

Gemeente Supermarkt (26%) Huisarts (21%) Basisschool (12%) 

 +5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

In veel dorpen worden de supermarkt, huisarts en basisschool als een van de drie belangrijkste 

voorzieningen genoemd. Daarnaast worden ook vaak het gemeenschapshuis en de bank / pinautomaat 

genoemd. In een enkel dorp wordt de bushalte als een van de belangrijkste voorzieningen genoemd 

(Broekhuizenvorst, Griendtsveen, Evertsoord, Swolgen). Alleen in Lottum komt de bakker in de top 3 

voor. Meterik is het enige dorp waar het café is de top 3 staat. 

De voorzieningen die groen scoren (dus ruim boven het gemeentelijk gemiddelde liggen) worden door 

de inwoners van het betreffende dorp als zeer belangrijk gezien. Met name de supermarkt vormt in een 

aantal dorpen een essentiële voorziening. In Tienray vindt bijna de helft van de inwoners dat de 

supermarkt tot de belangrijkste drie voorzieningen van het dorp behoort (het gemeentelijk gemiddelde 

is 26%). 

 

Bereikbaarheid van de belangrijke voorzieningen 

Vervolgens is gevraagd of de door de inwoners genoemde top 3 voorzieningen ook goed bereikbaar zijn 

in hun dorp. Hieruit blijkt dat een ruime meerderheid van de inwoners de belangrijkste voorzieningen in 

hun dorp goed bereikbaar vinden (96% bij de drie meest belangrijke voorzieningen). 
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Tabel 6.2:  Gemeente Horst aan de Maas. Mate waarin de inwoners de drie meest belangrijke voorzieningen in hun dorp goed 
bereikbaar vinden 

 
Meest belangrijk Op 1 na meest belangrijk Op 2 na meest belangrijk 

America 98% 97% 94% 

Broekhuizen 93% 84% 95% 

Broekhuizenvorst 84% 85% 93% 

Evertsoord 76% 91% 85% 

Griendtsveen 98% 96% 91% 

Grubbenvorst 97% 98% 97% 

Hegelsom 97% 93% 96% 

Horst 99% 98% 97% 

Kronenberg 98% 98% 97% 

Lottum 97% 97% 95% 

Meerlo  96% 95% 95% 

Melderslo 91% 90% 90% 

Meterik 88% 91% 93% 

Sevenum 98% 97% 97% 

Swolgen 82% 89% 88% 

Tienray 96% 94% 96% 

Gemeente 96% 96% 96% 

 +5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 
 -5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

In alle dorpen vindt ruim drie kwart van de inwoners de drie belangrijkste voorzieningen goed bereik-

baar. Er zijn wel enkele dorpen waar men de bereikbaarheid iets lager vindt dan gemiddeld in de 

gemeente. Dat geldt met name voor Evertsoord, Broekhuizenvorst, Melderslo, Swolgen en Meterik. 

 

Gemiste voorzieningen 

Van alle inwoners in de gemeente Horst aan de Maas geeft 26% aan dat zij voorzieningen missen die 

niet in hun dorp aanwezig zijn. Het verschil tussen de dorpen is echter groot. 

 
Figuur 6.2: Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel inwoners dat voorzieningen in hun dorp mist (naar dorp) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
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In Swolgen, Melderslo en Broekhuizenvorst mist ongeveer driekwart van de inwoners een of meerdere 

voorzieningen die niet aanwezig zijn in hun dorp. Dit zijn veelal dorpen waar men de bereikbaarheid van 

de huidige voorzieningen in het dorp iets minder hoog waardeert dan gemiddeld. In Horst, America, 

Sevenum en Meerlo mist slechts een klein deel van de inwoners voorzieningen. In de dorpenfoto’s gaan 

we nader in op het type voorzieningen dat per dorp wordt gemist. 

 

Gemiste voorzieningen volgens jongeren 

Van de thuiswonende jongeren mist 42% een of meerdere voorzieningen in het eigen dorp. Veel 

genoemde voorzieningen hierbij zijn: een hangplek / jeugdsoos voor jongeren, een pinautomaat en 

supermarkt. 

 

6.2 Tevredenheid over ontmoetingsplekken 

De tevredenheid over ontmoetingsplekken vormt een aparte categorie binnen de dimensie 

‘voorzieningen’. Ontmoetingsplekken kunnen geïnstitutionaliseerd zijn, denk aan een gemeenschaps-

huis of een jeugdsoos; plekken die specifiek bedoeld zijn om elkaar te ontmoeten. Maar ontmoetings-

plekken kunnen ook onbedoeld ontstaan zijn, maar inmiddels wel een belangrijke functie hebben 

verworven in het dorp (zoals een pleintje bij een supermarkt of basisschool). Bij de tevredenheid over 

ontmoetingsplekken kijken we naar beide vormen.  

Een ruime meerderheid van de inwoners van de gemeente (85%) vindt dat er voldoende plekken zijn om 

elkaar te ontmoeten in het dorp. 
 
Figuur 6.3: Gemeente Horst aan de Maas. Tevredenheid over het aantal ontmoetingsplekken in het dorp (naar dorp) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Bij 13 van de 16 dorpen vindt 80% of meer van de inwoners dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn. 

Met name in Hegelsom zijn relatief veel inwoners van mening dat er te weinig ontmoetingsplekken zijn 

(39%). Ook in Broekhuizenvorst is het aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende ontmoetingsplekken 

zijn wat lager. In de dorpen waar relatief veel mensen zijn die vinden dat er onvoldoende ontmoetings-
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plekken zijn, is ook het aandeel inwoners dat geen inzicht heeft in de aanwezigheid van ontmoetings-

plekken in hun dorp wat groter. 

 

Tevredenheid ontmoetingsplekken onder jongeren 

Aan de thuiswonende jongeren is niet alleen gevraagd of ze voldoende ontmoetingsplekken in hun dorp 

hebben, maar ook wat betreft het aantal trapveldjes. 

 
Figuur 6.4: Gemeente Horst aan de Maas. Tevredenheid jongeren over het aantal ontmoetingsplekken en trapveldjes in hun dorp 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Een meerderheid van de jongeren geeft aan dat er voldoende trapveldjes en ontmoetingsplekken in hun 

dorp zijn. Het aantal jongeren dat zegt dat er voldoende trapveldjes zijn, is wel iets groter dan bij het 

aantal ontmoetingsplekken. 

6.3 Gebruik van openbaar vervoer 

Aan de inwoners is gevraagd hoe vaak zij gebruik maken van het openbaar vervoer. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen de trein, bus, regiotaxi en wensbus / wensauto. Met name de laatste twee 

opties worden voornamelijk gebruikt door ouderen of mensen met een zorgbehoefte. Daarom maken 

we in de analyse een uitsplitsing naar leeftijd. 

 
Figuur 6.5: Gemeente Horst aan de Maas. Frequentie gebruik verschillende vormen van openbaar vervoer (naar leeftijdsklasse) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
 

 Het meest gebruikte openbaar vervoer is de trein. Ongeveer 40% van de huishoudens maakt hier 

weleens gebruik van (meestal incidenteel gebruik). Het gebruik ligt onder huishoudens tot 65 jaar 

iets hoger dan onder 65-plussers. 
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 De bus wordt door ongeveer 20% van de huishoudens weleens gebruikt. Ook hierbij gaat het vooral 

om incidenteel gebruik. 

 De Regiotaxi en Wensbus worden aanzienlijk minder vaak gebruikt; wellicht omdat het hier om 

specifieke vervoer gaat dat met name gericht is op mensen met een zorgbehoefte. Het gebruik ligt 

onder 65-plussers iets hoger dan onder huishoudens tot 65 jaar. 

 

6.4 Ontwikkeling voorzieningenniveau 

Tot slot is gevraagd naar de ontwikkeling van het voorzieningenniveau in het dorp in de afgelopen vijf 

jaar. Gemiddeld geeft ongeveer 30% van de inwoners aan dat het voorzieningenniveau in hun dorp 

achteruit is gegaan. Het aandeel inwoners dat vindt dat het voorzieningenniveau vooruit is gegaan, is 

iets hoger; 42%. Per dorp zijn er wel duidelijke verschillen te zien. 

 
Figuur 6.6:  Gemeente Horst aan de Maas. Ontwikkeling van het voorzieningenniveau per dorp in de afgelopen vijf jaar volgens 

de inwoners van het dorp 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015. 

 

Met name in Horst, Kronenberg en Grubbenvorst is men erg positief over de ontwikkeling van het 

voorzieningenniveau. In deze dorpen is de afgelopen jaren ook sterk geïnvesteerd in het voorzieningen-

niveau (vernieuwd centrum in Horst en Grubbenvorst, Dorpsdagvoorziening in Kronenberg). Dit is 

wellicht mede een verklaring voor het hogere rapportcijfer van het voorzieningenniveau ten opzichte 

van 2009. 

Met name in Swolgen, Broekhuizenvorst, Meterik en Lottum vindt een groot deel van de bevolking dat 

het voorzieningenniveau achteruit is gegaan. Dit zijn bovendien de dorpen waar de inwoners nu al 

vinden dat er in hun ogen veel voorzieningen in het dorp gemist worden (zie figuur 6.2).  
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7 Bestuurlijk klimaat 

Aan de inwoners van de gemeente is gevraagd in welke mate zij zich betrokken voelen bij de lokale 

besluitvorming. Heeft men het gevoel dat men kan meepraten over belangrijke zaken in de gemeente? 

Verder gaan we in dit hoofdstuk ook in op de bekendheid van het dorpsplatform.  

Gemiddeld geven inwoners van Horst aan de Maas een 6,6 als rapportcijfer voor het bestuurlijk klimaat 

in hun dorp. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2009 (6,4). In 2005 lag dit cijfer nog op 5,9 en 

in 1999 op een 6,1. Jongeren geven juist een lager cijfer ten opzichte van 2009; een 6,0 (in 2009 nog 

6,5). 

 

7.1 Invloed en participatie bij lokaal bestuur 

Aan bewoners is gevraagd of zij veel invloed hebben op het gemeentelijk beleid en of zij het belangrijk 

vinden om invloed op dit vlak te hebben. 

Veel inwoners vinden het belangrijk om mee te praten over belangrijke zaken in de gemeente, maar niet 

iedereen heeft behoefte om dit ook daadwerkelijk te doen. 

 
Figuur 7.1: Gemeente Horst aan de Maas. Belang en wens van inwoners om mee te praten over belangrijke zaken in de gemeente 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Zo’n 85% van de inwoners vindt het belangrijk om mee te kunnen praten / denken over belangrijke 

zaken. Maar slechts 34% wil ook zelf graag meepraten en –denken. 

Ook is gevraagd in hoeverre men vindt dat ze invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid.  

 
Figuur 7.2: Gemeente Horst aan de Maas. Mate van invloed op gemeentelijk beleid volgens inwoners 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015. 
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Slechts een kwart van de huishoudens vindt dat ze in meer of mindere mate invloed kunnen uitoefenen 

op het gemeentelijk beleid (23%). Ongeveer de helft van de huishoudens geeft aan dat ze weinig invloed 

kunnen uitoefenen. 

 

Mogelijkheden om invloed uit te oefenen 

Aan de mensen die aangaven het belangrijk te vinden dat men kan meepraten en meedenken over 

belangrijke zaken in de gemeente is gevraagd van welke mogelijkheden men op dit vlak nu al gebruik 

maakt. 
 
Figuur 7.3: Gemeente Horst aan de Maas. Gebruik van de mogelijkheden om mee te praten 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015. 

 

Uit de figuur komt naar voren dat inwoners van Horst aan de Maas vooral gebruik willen maken van 

laagdrempelige mogelijkheden tot invloed, zonder al te veel verantwoordelijkheden of verplichtingen. 

Dit sluit aan bij de eerdere constatering dat inwoners het kunnen beschikken over de mogelijkheid om 

mee te kunnen praten / denken belangrijker vinden dat het daadwerkelijk actief meedenken of praten 

over belangrijke zaken in het dorp. Met name het bezoeken van inloopavonden, het ventileren van de 

mening richting het dorpsplatform en de mogelijkheid tot inspraak en bezwaar zijn opties waar men 

gebruik van wil maken. De interesse om lid te worden van het dorpsplatform of wijkcomité is aanzienlijk 

kleiner. 

 

Invloed en participatie volgens jongeren 

Ook aan de jongeren is gevraagd wat zij vinden van de mate waarin je kunt meepraten over belangrijke 

onderwerpen in het dorp. Zij blijken hierover sterk verdeeld te zijn.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bezoeken van inloopavonden

Mening kenbaar maken aan dorpsplatform / het
wijkcomité

De mogelijkheid tot inspraak en bezwaar

Deelnemen aan een burgerforum / burgerpanel /
jongerenpanel

Spreken op inloopavonden

Lid zijn van dorpsplatform / wijkcomité

Maak ik gebruik van

Maak ik nog geen gebruik van, maar ga ik in de toekomst wel doen

Ga ik geen gebruik van maken



 

1507.109/G | Leefbaarheidsonderzoek 2015  49 

Figuur 7.4. Gemeente Horst aan de Maas. Mate van invloed op lokale politiek aldus thuiswonende jongeren  

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Ongeveer 40% vindt dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om mee te denken. Een kwart vindt dat 

er wel voldoende mogelijkheden zijn. Ongeveer 35% heeft hier geen goed zicht op. 

Overigens blijkt een meerderheid van de jongeren ook geen behoefte te hebben om (meer) mee te 

kunnen praten over hun dorp (57%). Zo’n 17% van de jongeren heeft daar wel behoefte aan. De rest 

weet het niet. 

 

7.2 De beraadslagende burger 

De vierde variant van actief burgerschap is de ‘beraadslagende burger’. Dit zijn inwoners van de 

gemeente die van tenminste één van de zes mogelijkheden om mee te praten (figuur 7.3) gebruik 

maakt. Voorbeelden hiervan zijn het bezoeken van inloopavonden, lid zijn van een dorpsplatform of 

wijkcomité of gebruik maken van de mogelijkheden voor inspraak of bezwaar. 

Een van de kenmerken is of mensen lid zijn van het burgerpanel. Daarom hebben we voor het totaal 

aandeel ‘beraadslagende burgers’ onderscheid gemaakt tussen de steekproef met én zonder leden van 

het burgerpanel. In de totale steekproef is namelijk extra geënquêteerd op leden van het burgerpanel. 

Het aandeel ‘beraadslagende burgers’ exclusief respondenten die tot het burgerpanel behoren, ligt op 

17% op gemeenteniveau. De steekproef inclusief leden van het burgerpanel brengt het aandeel 

beraadslagende burgers in de gemeente op 27%. In 2009 lag dit aandeel op 38%. Het grote verschil met 

de huidige uitkomsten is grotendeels te verklaren door een veranderde vraagstelling
11

. 

In onderstaand figuur zijn de uitkomsten inclusief de respons van het burgerpanel weergegeven. 

 

  

                                                                 
11 Om als ‘beraadslagende burger gekwalificeerd te worden moest men meer vragen beantwoorden dan in 2009. In 2015 is een 

vraag toegevoegd of men het belangrijk vindt om mee te praten over belangrijke zaken in de gemeente. 
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Figuur 7.5: Gemeente Horst aan de Maas. De ‘beraadslagende burger’ in de zestien dorpen 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Hoogste aandeel beraadslagende burgers in Griendtsveen, Tienray en Kronenberg 

Ook hiervoor geldt dat in Griendtsveen het grootste aandeel ‘beraadslagende burgers’ te vinden zijn, 

gevolgd door Tienray en Kronenberg. In Horst en Sevenum is dit aandeel het laagst (16%). 

 

7.3 Thema’s waarvoor meer aandacht moet zijn 

Vervolgens is gevraagd voor welke thema’s er meer aandacht in het dorp zou moeten zijn. Thema’s die 

het meest genoemd zijn, zijn: verkeersveiligheid (38%), het woningaanbod (35%) en het voorzieningen-

niveau (29%). Ook in 2009 waren verkeersveiligheid en woningaanbod de meest genoemde thema’s, al 

is het aandeel huishoudens dat verkeersveiligheid noemt iets afgenomen (in 2009 43%), terwijl het 

woningaanbod voor meer mensen nadrukkelijker op de agenda moeten komen te staan (in 2009 25%). 
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Tabel 7.1: Gemeente Horst aan de Maas. Thema’s waaraan volgens inwoners meer aandacht gegeven moet worden in hun dorp 
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America 59% 51% 20% 27% 15% 13% 11% 22% 11% 

Broekhuizen 37% 24% 45% 32% 10% 24% 26% 18% 13% 

Broekhuizenvorst 16% 36% 69% 35% 10% 17% 26% 23% 7% 

Evertsoord 26% 22% 32% 16% 32% 6% 16% 6% 32% 

Griendtsveen 14% 46% 43% 41% 5% 16% 23% 23% 18% 

Grubbenvorst 32% 24% 28% 20% 27% 11% 21% 31% 13% 

Hegelsom 46% 33% 49% 19% 15% 13% 14% 5% 6% 

Horst 31% 38% 19% 31% 36% 23% 17% 7% 9% 

Kronenberg 25% 50% 31% 28% 11% 15% 11% 14% 6% 

Lottum 40% 40% 40% 20% 11% 14% 13% 17% 8% 

Meerlo  42% 20% 32% 21% 13% 17% 14% 17% 9% 

Melderslo 42% 21% 32% 24% 17% 18% 17% 18% 11% 

Meterik 47% 53% 48% 16% 10% 10% 16% 9% 9% 

Sevenum 46% 33% 19% 33% 27% 27% 15% 6% 9% 

Swolgen 30% 45% 56% 24% 13% 20% 7% 16% 3% 

Tienray 73% 27% 22% 20% 18% 14% 17% 10% 7% 

Gemeente 38% 35% 29% 27% 24% 19% 16% 13% 9% 

 +5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 
 -5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
* respondenten konden meerdere antwoorden geven. Hierdoor kan de som van alle antwoorden boven de 100% uitkomen. 

 

De verkeersveiligheid is vooral een belangrijk thema voor mensen uit Tienray en America. Het 

woningaanbod wordt in zes dorpen bovengemiddeld vaak als belangrijk thema genoemd. Bij America en 

Griendtsveen is dat te verklaren door het beperkte koopaanbod (zie tabel 2.3). In Kronenberg en Lottum 

verdient dit thema volgens de bewoners met name aandacht vanwege het beperkte huuraanbod. Ook in 

Meterik is het woningaanbod het meest vaak genoemd als punt van aandacht. Verhuisgeneigden gaven 

eerder in tabel 2.3 al meerdere aandachtspunten op dit vlak voor dit dorp aan (te weinig koop- en huur-

woning en hoog prijsniveau). De hoge score voor Swolgen komt mogelijk door het beperkte aanbod aan 

huurwoningen, gezien de antwoorden van de inwoners op de tekortkomingen op de woningmarkt. 

Het voorzieningenniveau is met name een aandachtspunt in de dorpen waar veel inwoners vinden dat 

het voorzieningenniveau de laatste jaren achteruit is gegaan (Broekhuizenvorst, Lottum, Meterik, 

Swolgen; zie figuur 7.6). In Hegelsom hangt de aandacht voor dit thema waarschijnlijk vooral samen met 

het beperkte aantal ontmoetingsplekken (zie figuur 7.3). 

 

Wie pakt deze thema’s op? 

De vraag is wie deze thema’s moet oppakken. De landelijke tendens is dat er steeds meer wordt 

verwacht van de zelfredzaamheid van de inwoners, terwijl de gemeente een steeds meer faciliterende 

rol zal krijgen. De vraag is hoe bewoners dit zelf zien. 

 



 

1507.109/G | Leefbaarheidsonderzoek 2015  52 

Figuur 7.6: Gemeente Horst aan de Maas. Wie moet deze thema’s oppakken? (naar leeftijd) 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015. 

 

Een meerderheid van de inwoners vindt dat de gemeente deze thema’s dient op te pakken. Ongeveer 

een derde vindt dat het dorpsplatform hierin het initiatief moet nemen. Slechts een klein deel van de 

inwoners vindt dat de bewoners zelf aan zet zijn om deze thema’s op te pakken. Mensen onder de 35 

jaar vinden doorgaans iets vaker dat zij zelf zaken moeten oppakken, al zijn de verschillen met oudere 

leeftijdsklassen beperkt. De 55 plussers hechten meer belang aan de rol van het Dorpsplatform. 

 

7.4 Bekendheid met het Dorpsplatform 

De eventuele rol van het Dorpsplatform bij het oppakken van belangrijke thema’s is net al ter sprake 

gekomen. Daarnaast is ook gevraagd naar de bekendheid van het dorpsplatform onder de inwoners. Een 

meerderheid van de inwoners kent het Dorpsplatform, al is niet iedereen even bekend met hun precieze 

rol. 

 
Figuur 7.7: Gemeente Horst aan de Maas. Bekendheid dorpsplatform onder de inwoners 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Bijna twee derde van de inwoners kent het Dorpsplatform. Van de bewoners heeft 27% weleens van het 

Dorpsplatform gehoord, maar zij weten niet exact wat het takenpakket is.  

Aan de mensen die bekend zijn met het Dorpsplatform is gevraagd of zij het Dorpsplatform weleens 

benaderd hebben met wensen of vragen. 
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Figuur 7.8. Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel inwoners dat het Dorpsplatform weleens heeft benaderd 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Ongeveer een derde van de inwoners heeft het Dorpsplatform weleens benaderd met vragen of 

wensen. Ongeveer een op de vijf mensen heeft dat tot op heden niet gedaan, maar denkt dat in de 

toekomst wel te gaan doen. 
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8 Identiteit dorp 

De laatste dimensie die met betrekking tot het leefbaarheidsonderzoek is bekeken, is de identiteit van- 

en de verbondenheid met het eigen dorp. De mate waarin bewoners trots zijn op hun dorp speelt hierin 

onder andere een rol. Daarnaast is ook gevraagd naar de algemene ontwikkeling van het dorp; is er 

sprake van vooruitgang of achteruitgang en waarom? 

 

8.1 Verbondenheid met het dorp 

Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij zich verbonden voelen met hun dorp. Gemiddeld 

genomen voelt het merendeel van de inwoners zich verbonden met hun dorp, maar niet sterk (55%). 

Dat is ongeveer gelijk aan 2009 (54%). Ongeveer 38% zegt zich sterk verbonden te voelen met het eigen 

dorp (een lichte toename ten opzichte van 2009; 35%). In totaal voelt 89% zich in meer of mindere mate 

verbonden met het dorp (in 2009 was dat ook 89%, in 2005 95% en in 1999 88%). 

 
Figuur 8.1: Gemeente Horst aan de Maas. Verbondenheid inwoners met het eigen dorp 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

De verbondenheid onder inwoners van Griendtsveen met het eigen dorp is het grootst in de gemeente 

Horst aan de Maas. Mogelijk speelt hierbij de ligging aan de rand van de gemeente, met een sterke 

oriëntatie op Noord-Brabant, een rol. Ook in America, Melderslo en Lottum voelen inwoners zich sterk 

verbonden met het eigen dorp. Bij de twee laatst genoemde dorpen heeft dat wellicht te maken met 

het hechte verenigingsleven (zie figuur 5.4). In de meeste dorpen blijft het aandeel inwoners dat 

helemaal geen band heeft met het dorp beperkt tot maximaal 10%. Alleen in Evertsoord, Tienray en 

Broekhuizenvorst ligt dat percentage iets hoger. 
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Thuiswonende jongeren 

Van de jongeren voelt 82% zich in meer of mindere mate verbonden met het eigen dorp. Dat is iets 

minder dan in 2009 (87%). 

Vervolgens is gekeken naar de plek waar men zich het meest mee verbonden voelt. 

 
Figuur 8.2: Gemeente Horst aan de Maas. Met welke plek voelen inwoners zich het meest verbonden? 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

De meeste inwoners voelen zich het meest verbonden met hun dorp (49%), gevolgd door de buurt 

(24%). De binding met het dorp is daarmee sterk toegenomen ten opzichte van zes jaar geleden (des-

tijds 35%), terwijl de binding met de eigen buurt is afgenomen (in 2009 32%). De binding met de 

gemeente is in de afgelopen jaren afgenomen. In 2009 (vlak voor de gemeentefusie) was de binding met 

de gemeente gemiddeld nog 15%, anno 2015 voelt 8% van de inwoners zich het meest verbonden met 

de gemeente.  

De verbondenheid met het dorp is het grootst in Griendtsveen. Bovendien noemt geen enkele inwoner 

hier dat men zich het meest verbonden voelt met de gemeente. 

 

Gevoel van trots 

Betekent een grote verbondenheid met het dorp ook dat mensen trots zijn op het feit dat men inwoners 

is van het dorp? Ongeveer 80% van de mensen voelt zich erg trots om inwoner van het dorp te zijn (een 

kleine stijging ten opzichte van 2009; 78% en 2005; 79%. In 1999 was dit nog slechts 71%).  
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Figuur 8.3: Gemeente Horst aan de Maas. Mate waarin men trots is inwoner van het dorp te zijn 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

In Evertsoord, America en Griendtsveen is men het meest trots om inwoners van het dorp te zijn. 

Opmerkelijk is wel dat -rekeninghoudend met de beperkte respons- de inwoners in Evertsoord zeer trots 

zijn om inwoner te zijn van hun dorp, terwijl een relatief kleine deel van de inwoners zich het meest 

verbonden voelt met het eigen dorp.  

Verder lijkt een redelijk verband te zijn tussen de binding met het dorp en het trots zijn op de plek waar 

men woont; gezien de hoge scores van Griendtsveen, Lottum en America. In Meerlo, Tienray en Broek-

huizenvorst is de trots het minst aanwezig. 

 

Thuiswonende jongeren 

Van de thuiswonende jongeren voelt 86% zich trots om inwoner van het dorp te zijn. Dat is een lichte 

afname ten opzichte van 2009 (92%). 

 

Hechte gemeenschap 

De verbondenheid met het eigen dorp kan een teken zijn dat er sprake is van een hechte gemeenschap. 

Voelen inwoners dat ook zo? Gemiddeld vindt ongeveer 55% dat de inwoners van hun dorp een hechte 

gemeenschap vormen. Ongeveer een op de vijf inwoners vindt dat daar geen sprake van is. 
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Figuur 8.4:  Gemeente Horst aan de Maas. Mate men vindt dat inwoners van hun dorp een hechte gemeenschap met elkaar 
vormen 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Inwoners van Melderslo, Kronenberg, Meterik en Lottum vinden het meest dat de inwoners van hun 

dorp een hechte gemeenschap vormen. Dit zijn veelal dorpen met een hecht verenigingsleven. In Horst, 

Meerlo en Broekhuizenvorst is er veel minder sprake van een hechte gemeenschap. In Griendtsveen 

vindt een groot deel van de inwoners dat zij een hechte gemeenschap met elkaar vormen. Anderzijds 

vindt een op de vijf inwoners dat er juist geen hechte gemeenschap is. Hier lijkt sprake van een twee-

deling. 

 

8.2 Ontwikkeling van het dorp in de afgelopen jaren 

Aan bewoners is gevraagd of zij vinden dat hun dorp de laatste vijf jaar vooruit of achteruit is gegaan. 

Een kleine meerderheid van de inwoners vindt dat hun dorp de laatste vijf jaar in meer of mindere mate 

vooruit is gegaan (54%). Gemiddeld genomen vindt 16% van de mensen dat hun dorp juist achteruit is 

gegaan. 
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Figuur 8.5:  Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel bewoners dat vindt dat hun dorp vooruit of achteruit is gegaan in de 
afgelopen vijf jaar 

 
Bron: Companen, Leefbaarheidsonderzoek 2015.  

 

Met name in Kronenberg, Hegelsom, Grubbenvorst en Horst zijn mensen erg tevreden over de 

ontwikkeling van hun dorp. Ongeveer 70% of meer vindt hier dat het dorp vooruit is gegaan. In 

Grubbenvorst, Kronenberg en Horst noemt men het voorzieningenniveau als positieve factor in de 

vooruitgang van hun dorp. In Hegelsom en Kronenberg vinden veel inwoners dat een verbeterd 

onderling contact tussen bewoners ook belangrijk is geweest in de vooruitgang van hun dorp.  

Twee dorpen springen eruit als het gaat om een negatieve ontwikkeling; Evertsoord en Broekhuizen-

vorst. In Broekhuizenvorst was het voorzieningenniveau volgens inwoners juist vaak een belangrijke 

oorzaak in de achteruitgang van hun dorp. Daarnaast vindt men ook dat het woningaanbod van grote 

invloed was op de achteruitgang. In Evertsoord noemt men vooral het verminderde onderlinge contact 

als reden voor de achteruitgang. 

 

Overige aandachtspunten vanuit open antwoorden 

Bij de open antwoorden zijn er een aantal thema’s die mensen bezig houden met betrekking tot de 

ontwikkeling van hun dorp. Een ervan is de overlast van het vrachtverkeer dat op sommige plaatsen 

door de bebouwde kom rijdt. Ook wordt de toename van zwerfvuil genoemd, in combinatie met het 

beperkte aantal afvalbakken in de gemeente. Veel mensen in de kleinere dorpen vragen zich af of het 

huidige voorzieningenniveau in de dorpen gehandhaafd kan blijven (zoals het openhouden van de 

school of het behoud van de pinautomaat). Ook de integratie van Poolse arbeidsmigranten wordt een 

aantal maal door mensen aangestipt, net als de overlast van megastallen. 
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9 Werkklimaat 

Tot slot kijken we naar de dimensie werkklimaat. We gaan in op de locatie van het werk of de studie en 

op de maximaal gewenste reistijd voor een baan of opleiding. Ook brengen we in beeld welk deel van de 

jongeren werkt. 

 

9.1 Hoofdbezigheid overdag 

Ongeveer de helft van de inwoners heeft een betaalde baan van 12 uur per week of meer. De 

onderlinge verschillen tussen de dorpen zijn beperkt. 

 
Tabel 9.1: Gemeente Horst aan de Maas. Hoofdbezigheid overdag huishoudens 
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America 49% 3% 7% 0% 7% 6% 20% 6% 1% 1% 

Broekhuizen 42% 1% 7% 0% 5% 3% 32% 4% 5% 1% 

Broekhuizenvorst 51% 0% 3% 1% 3% 4% 30% 5% 1% 1% 

Evertsoord 31% 0% 45% 0% 5% 0% 19% 0% 0% 0% 

Griendtsveen 56% 2% 8% 0% 0% 0% 30% 2% 2% 0% 

Grubbenvorst 41% 1% 4% 1% 5% 5% 36% 4% 2% 1% 

Hegelsom 58% 1% 8% 0% 3% 5% 21% 2% 2% 0% 

Horst 49% 1% 7% 1% 3% 5% 28% 4% 2% 1% 

Kronenberg 56% 2% 5% 0% 2% 5% 28% 1% 2% 0% 

Lottum 45% 2% 13% 1% 2% 3% 28% 6% 1% 0% 

Meerlo  46% 1% 9% 0% 4% 3% 30% 3% 3% 1% 

Melderslo 56% 2% 10% 0% 4% 2% 21% 2% 3% 1% 

Meterik 50% 1% 13% 1% 0% 6% 23% 3% 2% 1% 

Sevenum 53% 1% 6% 1% 2% 3% 27% 6% 2% 0% 

Swolgen 43% 1% 11% 0% 5% 4% 27% 5% 3% 1% 

Tienray 49% 2% 10% 0% 4% 5% 23% 2% 4% 0% 

Gemeente 49% 1% 7% 0% 3% 4% 28% 4% 2% 1% 

 +5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 
 -5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

In Lottum, Meterik en Evertsoord wonen relatief gezien veel mensen met een eigen bedrijf. Het aandeel 

gepensioneerden is in Grubbenvorst iets hoger dan elders in de gemeente.  

 

9.2 Locatie werk / studie 

Ongeveer een derde van de huishoudens met een baan of studie werkt of studeert buiten de gemeente 

Horst aan de Maas. Anderzijds werkt bijna 40% binnen de gemeente. 
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Tabel 9.2: Gemeente Horst aan de Maas. Locatie werk / studie huishoudens 
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America 13% 24% 26% 18% 14% 0% 4% 

Broekhuizen 4% 26% 31% 19% 12% 2% 6% 

Broekhuizenvorst 14% 14% 36% 14% 19% 4% 0% 

Evertsoord 40% 11% 24% 6% 11% 0% 6% 

Griendtsveen 6% 6% 34% 9% 40% 0% 6% 

Grubbenvorst 14% 12% 52% 9% 9% 2% 1% 

Hegelsom 10% 32% 21% 12% 24% 0% 2% 

Horst 25% 13% 30% 11% 20% 1% 0% 

Kronenberg 8% 34% 22% 13% 21% 3% 0% 

Lottum 22% 24% 34% 11% 10% 0% 0% 

Meerlo  15% 13% 33% 10% 24% 3% 1% 

Melderslo 14% 33% 29% 10% 12% 2% 0% 

Meterik 18% 29% 26% 8% 14% 4% 2% 

Sevenum 20% 19% 28% 13% 18% 0% 1% 

Swolgen 19% 15% 33% 5% 23% 1% 3% 

Tienray 15% 17% 24% 17% 21% 2% 4% 

Gemeente 19% 19% 31% 12% 18% 1% 1% 

 +5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 
 -5% of meer afwijking van het gemeentelijk gemiddelde 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

In Horst en Evertsoord werkt/studeert het grootste aandeel binnen het eigen dorp. Bovendien werkt 

13% in Horst elders binnen de eigen gemeente. Werken / studeren binnen de gemeentegrenzen komt 

ook veel voor in America, Broekhuizen, Kronenberg, Lottum, Melderslo en Meterik. 

9.3  Jongeren en werk 

Ook aan jongeren is gevraagd in welke mate zij deelnemen aan het arbeidsproces. Ongeveer 60% van de 

jongeren blijkt in meer of mindere mate werk te hebben. 

 
Figuur 9.1: Gemeente Horst aan de Maas. Aandeel jongeren dat in meer of mindere mate werkt (naar type werk) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 
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39% 

Betaalde bijbaan; in vakantie(s) werk bij hetzelfde bedrijf

Betaalde bijbaan; in vakantie(s) werk bij ander bedrijf

Betaalde bijbaan, in vakantie(s) geen werk

Alleen vakantiewerk

Werk fulltime

Ik werk niet
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Daarmee is het aandeel jongeren dat werkt sterk afgenomen ten opzichte van 2009 (destijds gaf 83% 

van de jongeren aan te werken). Over alle linies is het aandeel werkende jongeren afgenomen (zowel de 

reguliere bijbaan als vakantiewerk), maar het zijn met name de 12 tot 14 jarigen die minder vaak een 

bijbaan hebben dan zes jaar geleden (in 2009 46%, in 2015 nog 24%). 

Goed vergelijkbare landelijke cijfers zijn er niet. Wel constateerde het CBS dat het aantal scholieren met 

een bijbaan sinds 2010 (crisisjaren) is afgenomen
12

. Voorheen lag het percentage scholieren met een 

bijbaan landelijk op 60%, nu op 55%. 

 

Aantal uren werk 

Werkenden jongeren maken gemiddeld zo’n 7,5 uur per week in Horst aan de Maas. 88% van de 

werkende jongeren maakt maximaal 12 uur per week. Dat is iets meer dan in 2009 (destijds 81%). 

 
Figuur 9.2: Gemeente Horst aan de Maas. Aantal uren dat werkende jongeren gemiddeld per week werken 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

 

Type werk 

Net als in 2009 hebben de meeste jongeren een baantje in de landbouw (47%). Hun aandeel is wel iets 

afgenomen ten opzichte van zes jaar geleden. Maar vooral het werken als oppas is sterk afgenomen (in 

2009 nog 29%). 

 
Figuur 9.3: Gemeente Horst aan de Maas. Type werk waarin jongeren actief zijn 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015). 

  

                                                                 
12

 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/verkopen-
vakkenvullen-en-serveren-populair-onder-scholieren-en-studenten.htm 
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http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/verkopen-vakkenvullen-en-serveren-populair-onder-scholieren-en-studenten.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/verkopen-vakkenvullen-en-serveren-populair-onder-scholieren-en-studenten.htm
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10 Aandachtspunten voor beleid 

Met de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek is er veel data beschikbaar gekomen over hoe 

inwoners denken en handelen als het gaat om thema’s als sociaal klimaat, veiligheid, verhuisgeneigd-

heid en het voorzieningenniveau. Maar wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor vervolg-

beleid? Hieronder een overzicht van de elf belangrijkste punten: 

 

1. Opgave in het aanpassen van de bestaande koopwoningvoorraad 

Veel verhuisgeneigde huishoudens geven aan dat er te weinig geschikte koopwoningen in de gemeente 

zijn. Veel huishoudens geven ook aan dat hun huidige woning nog niet geschikt is. Toch zijn er relatief 

veel mensen (ook 55-plussers) die nog niet bezig zijn met het nadenken over het al dan niet aanpassen 

van hun woning zodat zij er langer kunnen blijven wonen, ook bij een zorgbehoefte. Hier ligt een opgave 

om het belang en de mogelijkheden van het levensloopgeschikt maken van de eigen woning meer onder 

de aandacht van eigenaar-bewoners te brengen. 

 

2. Verantwoordelijkheidsgevoel iets afgenomen 

De betrokkenheid bij de buurt is hoog, zij het dat dit gevoel licht is afgenomen ten opzichte van zes jaar 

geleden. Het gevoel van medeverantwoordelijkheid voor het dorp is sterker afgenomen. In een tijd 

waarin participatiesamenleving en zelfredzaamheid steeds belangrijker worden, is deze trend een 

aandachtspunt. Hoe krijgen we het verantwoordelijkheidsgevoel terug op het hoge niveau van 2009? 

 

3. Woninginbraak verdient nog meer aandacht 

De veiligheid is de laatste jaren verbeterd in de gemeente. Maar de wens onder inwoners om het aantal 

woninginbraken met prioriteit aan te pakken, wordt breed gedeeld. Op dit vlak is er al de nodige aan-

dacht geweest in de vorm van voorlichtingsavonden, maar volgens bewoners mag er nog meer worden 

gedaan om dit probleem aan te pakken. 

 

4. Durf elkaar aan te spreken 

Waar zelfstandige huishoudens elkaar in de loop der jaren vaker zijn gaan aanspreken op hun gedrag, is 

dat bij jongeren juist sterk afgenomen. Op dit punt zou gekeken kunnen worden hoe de sociale controle 

onder jongeren vergroot kan worden.  

 

5. Afname lidmaatschap verenigingen 

Er is sprake van een duidelijke afname van het lidmaatschap van een vereniging in de gemeente Horst 

aan de Maas. Sinds 2005 zien we hierin een dalende trend. Dit betekent dat we samen met verenigingen 

moeten kijken of we dit tij kunnen keren in de dorpen en zo ja, hoe? Is de afname het gevolg van 

demografische trends (zoals vergrijzing?), waardoor verenigingen op termijn meer moeten samen-

werken of zelfs fuseren, of kan het verengingsleven door modernisering nieuwe doelgroepen aanboren? 

 

6. Mantelzorg is op niveau 

Het aandeel inwoners dat mantelzorg verleent in Horst aan de Maas, ligt boven het landelijk gemiddelde 

en neemt al jaren toe. Het is zaak om deze positieve lijn vast te houden en mensen ook in de toekomst 

te blijven stimuleren en vooral faciliteren om familie / kennissen te helpen of te ondersteunen. 
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7. Voorzieningenniveau sterk verbeterd 

Ten tijde van de eerste leefbaarheidsonderzoeken in de gemeente (1999 en 2005) scoorde het voor-

zieningenniveau nog wel eens een onvoldoende als rapportcijfer. De laatste jaren zijn mensen meer en 

meer tevreden over de aanwezige voorzieningen in de gemeente. Hierbij lijken de investeringen die de 

afgelopen jaren in diverse dorpen zijn gepleegd, hun vruchten te hebben afgeworpen. 

 

8. Aandacht voor ontmoeting in Hegelsom 

In bijna alle dorpen is men tevreden over het aantal ontmoetingsplekken. Uitzondering daarop is 

Hegelsom. Hier zou dus nog gekeken kunnen worden welke mogelijkheden er liggen om het aanbod aan 

ontmoetingsplekken te vergroten. 

 

9. Sterke afname aandeel jongeren dat werkt 

Het aandeel jongeren met een baan (bijbaan, vakantiewerk of fulltime) is sterk afgenomen ten opzichte 

van 2009. In 2009 werkte ongeveer 18% van de jongeren niet, in 2015 was dat 39%. Met name het 

aantal jongeren tussen 12 en 14 dat werkt is afgenomen ten opzichte van 2009. Dit is wel een trend die 

landelijk speelt, zij het dat de daling in Horst aan de Maas sterker is. 

 


