
Ontmoeten in Bosschenhoofd



Droombeeld
Een multifunctionele dorpshuisfunctie als bloeiend

hart van Bosschenhoofd. Een ontmoetingsplek voor 

jong en oud die voor iedereen toegankelijk is. Er 

worden betekenisvolle (dorps)activiteiten 

georganiseerd, waar inwoners gelukkig van worden.



VRAGENLIJST INWONERS



• Sociale functie: ontmoeten en 

samen komen

• Onderdak voor verenigingen

• Leefbaar dorp

• Een dorpshuis ontbreekt

Waarom is dit belangrijk?Hoe belangrijk is een 
dorpshuisfunctie voor 

de leefbaarheid 
(N=153)?

97%
(Zeer) belangrijk



• Jeugdactiviteiten (o.a. soos, 

spellenmiddag of streetdance)

• Ouderenactiviteiten (o.a. jeu de 

boules, kaarten of wandelen)

• Evenementen (o.a. kerstmarkt, 

dorpsquiz of Midzomerfeest)

Welke activiteiten zou u graag 
georganiseerd zien?

• (Dorps)winkel

• Sport en bewegen (o.a. zeskamp, 

dansen of tafeltennis)

• Ontmoeten (o.a. braderie, kookclub 

of gezinsmiddag)

• Cultureel (o.a. boekenmarkt, 

filmavond of muziek)



• Vrijwilliger bij activiteiten, van 

organiseren tot begeleiden

• Draaien bardiensten

• Invulling geven aan het 

gebouw en buitenruimte

• Realisatie gebouw

Zo ja, in welke vorm?Wilt u een bijdrage 
leveren aan een 

dorpshuisfunctie?

50%
Ja

50%
Nee



VRAGENLIJST VERENIGINGEN







Welke verwachting 
heeft u t.a.v. het 

aantal leden over vijf 
jaar (N=18)?

Welke verwachting 
heeft u t.a.v. het 

gebruik van de huidige 
accommodatie (N=18)?

28%
Stijgt

61%
Blijft gelijk

31%
Stijgt

69%
Blijf gelijk

11%
Daalt

6%
Daalt



Ervaart u knelpunten bij de 
huidige accommodatie?

+
Heeft u behoefte aan 
een dorpshuis? (N=18)

Verenigingen die 
geen behoefte 

hebben aan een 
dorpshuis:

76%
Ja

24%
Nee

• Ouderenbond Bosschenhoofd

• All-in-One

• Tennisclub Bosschenhoofd

• Volleybal EVIGH



Aan wat voor type 
ruimten is behoefte (N=18)?

Type ruimte % verenigingen Benodigde m2

Vergaderen 71% 30-60m2

Activiteiten (incl. podium) 76% 150-200m2

Bewegen 41% -

Ontmoeten (bv. bar) 59% 40-60m2

Keuken 59% -

Opslag 41% 20-40m2



VRAGENLIJSTEN INWONERS + VERENIGINGEN



• Kleedruimten

• Vloer voor linedance

• Voldoende parkeergelegenheid

• Bestaand gebouw

• Multifunctionele ruimte(n)

• Buitenruimte die ontmoeting 

stimuleert (beweegpark)

Specifieke eisen voor 
dorpshuisfunctie

• Centraal gelegen

• Toegankelijk

• Geschikt voor voorstellingen 

(podium)

• Haalbare exploitatie

• Horecagelegenheid

• Goede akoestiek

• Licht- en geluidsinstallatie



Benoemde locaties

• De Blokhut

• De oude Pastorie

• Midzomerplein

• Bij MFC ‘t Bossche Hart

• Heilig Hart van Jezus Kerk

• Sportpark Bosschenhoofd

• Bij het vliegveld

• Gerardushof

• De Reiskoffer

• Café Concordia

• Jongerencentrum All-in-One

• Bij oude brandweerkazerne

• De oude Spar



Bedankt voor het invullen
van de vragenlijsten!


